[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပးပို လာက်ထားရမည့် လာက်လာပုံစံ ( စျးန်းလာမပါ)]
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
ArcGIS Online Software ဖင့်
မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်းလုပင
် န်း
(တင်ဒါအမှတ် 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)

၁။

လုပင
် န်းအမည်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၂။

တင်ဒါသွင်းသူ အမည်/ရာထူး

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၃။

ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၄။

လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၅။

ကုမဏီအဖွဲအစည်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၆။

လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့်အချိန်ကာလ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၇။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိ ပပါသည်။

တင်ဒါတင်သွင်းသူ

လက်မှတ်
အမည်
ကုမဏီအဖွဲအစည်း
မှတ်ပုံတင်အမှတ်

[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပးပို လာက်ထားရမည့် လာက်လာပုံစံ ( စျးန်းလာမပါ)]
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့် လာက်လာ
အမှတ်စ်သို
တင်ဒါစိစစ် ရွးချယ် ရးကီးကပ်မ ကာ်မတီ
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
န ပည် တာ်
လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့်
၁။

ကန် တာ်/ကန်မ သည် အိတ်ဖ ွ င ့်တင်ဒ ါတင်သ ွင်းမဆ ိ ုင ်ရာ စာရွက ် စာတမ်းများ ဖစ် သာ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

သွင်းရာတွင်

လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို

န်ကားမများဆိုင်ရာ

စာရွက်စာတမ်းများအိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံ BQ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်စံန်းများကို
ဖတ်နားလည်ပီး ဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုသို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလုံး ထည့်သွင်း

တွက်ချက်ထားပါသည်။
၃။

အကယ် ၍ ကန် တာ်/ကန်မ ၏ အိတ်ဖ ွ င ့်တင်ဒ ါကိ ု

ရွ းချယ် ခံရ ပါက ဌာနမှတ ရား၀င်

အ ကာင်းကားစာ ရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ်ချပ်ဆို၍ (၃)လအတွငး် ပစည်း ပးသွင်း
သွားမည် ဖစ်ပါသည်။
၄။

ကန် တာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ န်ကားချက်များှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

စည်းကမ်းများကို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် သ ဘာတူလက်ခံပါ ကာင်း ၀န်ခံ
ကတိ ပပါသည်။
ပူးတွဲ။ အ သးစိတ် Specification များတွက်ချက်မဇယား

လးစားစွာ ဖင့် −

လက်မှတ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

ပူးတွဲ

[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပးပို လာက်ထားရမည့် လာက်လာပုံစံ ( စျးန်းလာမပါ)]
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
ArcGIS Online Software ဖင့်
မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းအတွက်
Specification များ
(တင်ဒါအမှတ် 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)

Item

Description

No
(a)

Unit

ArcGIS

Online

Software

ဖင့်

Type

Qty

မ ပင်အချက်အလက်

ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်း လုပ်ငန်း
(အ သးစိတ် ဖာ် ပရမည်)

လက်မှတ်

..............................................

ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်

..............................................

ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

………………………………

[တင်ဒါ ရွးချယ်မည့် န့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူ ဆာင်လာရမည့် စျးန်းလာနမူနာပုံစံ]
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
ArcGIS Online Software ဖင့်
မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်း
Specification များှင့် ဈးန်းအဆို ပလာ
(တင်ဒါအမှတ် 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020 )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)

၁။

လုပင
် န်းအမည်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၂။

တင်ဒါသွင်းသူ အမည်/ရာထူး

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၃။

ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၄။

လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၅။

ကုမဏီအဖွဲအစည်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၆။

အဆို ပလုပ်ငန်းတန်ဖိုး(ကျပ်သန်း)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၇။

လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့်အချိန်ကာလ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၈။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိ ပပါသည်။

တင်ဒါတင်သွင်းသူ

လက်မှတ်
အမည်
ကုမဏီအဖွဲအစည်း
မှတ်ပုံတင်အမှတ်

[တင်ဒါ ရွးချယ်မည့် န့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူ ဆာင်လာရမည့် စျးန်းလာနမူနာပုံစ]ံ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့် လာက်လာ
အမှတ်စ်သို
တင်ဒါစိစစ် ရွးချယ် ရးကီးကပ်မ ကာ်မတီ
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
န ပည် တာ်
လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့်
၁။

ကန် တာ်/ကန်မသည်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

သွင်းရာတွင်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

စာရွက်စာတမ်းများ ဖစ် သာ

လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို

န်ကားမများဆိုင်ရာ

စာရွက်စာတမ်းများအိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ပုစ
ံ ံ BQ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန် စံန်းများကို
ဖတ်နားလည်ပီး ဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုသို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလုံး ထည့်သွင်း

တွက်ချက်ထားပါသည်။
၃။

ကန် တာ်/ကန်မ၏ အ ပည့်အစုံတွက်ချက်ထားသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတန်ဖိုး ငွကျပ် --------

------------ (ကျပ် ငွ ---------------------------------------- တိတိ) ဖစ်ပါသည်။
၄။

အကယ် ၍ ကန် တာ်/ကန်မ ၏ အိတ်ဖ ွ င ့်တင်ဒ ါကိ ု

ရွ းချယ် ခံရ ပါက ဌာနမှတ ရား၀င်

အ ကာင်းကားစာ ရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ်ချပ်ဆို၍ (၃)လအတွငး် ပစည်း ပးသွင်း
သွားမည် ဖစ်ပါသည်။
၅။

ကန် တာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ န်ကားချက်များှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

စည်းကမ်း

များကို

ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး

လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်

သ ဘာတူလက်ခံပါ ကာင်း

၀န်ခံကတိ ပပါသည်။
ပူးတွဲ။ အ သးစိတ် Specification ှင့် ဈးန်းတွက်ချက်မဇယား
လးစားစွာ ဖင့် −

လက်မှတ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

ပူးတွဲ

[တင်ဒါ ရွးချယ်မည့် န့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူ ဆာင်လာရမည့် စျးန်းလာနမူနာပုံစ]ံ
န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
ArcGIS Online Software ဖင့်
မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်းလုပင
် န်း
Specification များှင့် ဈးန်းအဆို ပလာ
(တင်ဒါအမှတ် 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020 )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)
Item
No
(a)

Unit

Description
-

ArcGIS Online (Admin)

-

ArcGIS Online (Field Worker)

-

Data Collection Cost

Type

Qty

Price

(အ သးစိတ် ဖာ် ပရမည်)

လက်မှတ်

..............................................

ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်

..............................................

ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ
ArcGIS Online Software ဖင့်

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့်

Database တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ
(တင်ဒါအမှတ် 4 (T)/ eGov-NPTDC / 2019-2020)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)
၁။

ArcGIS

Online

Software

ဖင့်

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့်

Database

တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းခွင့်ရှိမည် ဖစ်ပီး
အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းမည့် ကုမဏ/ီ အဖွဲအစည်းသည် စီမံကိန်းှငဘ
့် ာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းှီး

မပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနတွင် ကုမဏီမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းရှိရမည်။ အိတ်ဖွင့်

တင်ဒါပုံစံတွင် သက်ဆိုင်ရာကုမဏီဥက ( သိုမဟုတ် ) အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ မှ လက်မှတ် ရးထိုး

ပးပိုရမည်။ တင်ဒါ လာက်ထားသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လဲအပ်ထား သာ ကိုယ်စားလှယ်သည်

ကိုယ် ရးအချက်အလက် အ ပည့်အစုံကို လိုင်စင်ဓါတ်ပ(ုံ ၃)ပုံ၊ ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ှင့်အတူ တင် ပ
ရမည်။
၂။

တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ကုမဏီများမှ ဆာင်ရွက်လို သာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

Detail Specification of Each ှင့် တင်သွင်းသည့် ကုမဏ
ီ င
ှ ့် သက်ဆိုင် သာ အချက်အလက်များ
( ဈးန်းလာမပါ)ကိသ
ု ာ တင်သွင်းရန် ဖစ်ပီး သတ်မှတ်အရည်အချင်း

အာင် မင်မရှိသည့် တင်ဒါ

လာက်လာတင်သွင်း သာ ကုမဏီများသည် စျးန်းအဆို ပလာအား တင်ဒါ ရွးချယ်ပွဲ ပလုပမ
် ည့်

န့ရက်၌ တင်ဒါပုံးထဲသို အများ ရှ မှာက်တွင် ထည့်သွင်းရမည်။ တင်ဒါ ရွးချယ်ပွဲသို ကုမဏီမှ
အဆုံးအ ဖတ် ပးိုင်သူ ကိုယ်တိုင်တက် ရာက်ရမည်။
၃။

တင်ဒါ ခယူထား သာ လုပ်ငန်းများအတွက် ကုမဏ
 မ
ီ ျားမှ

ပးသွငး် လိသ
ု ည့် ပစည်းများ၏

Type, Model, Brand, Country of Origin စသည် ဖင့် ပည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ဖာ် ပရပါမည်။ ပစည်း၏

အချက် အလက်များ Specification ှင့် တင်သွင်းသည့် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင် သာ အချက်အလက်များ

( ဈးန်းလာမပါ) ကို ( ၂-၁-၂၀၂၀ ) ရက် (၁၆:၃၀) နာရီ နာက်ဆုံးထား၍ မိ တာ်ဝန်ုံး၊ ပည်တွင်း
ပည်ပဆက်ဆံ ရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲသို တင်သွင်းရမည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို

စာအိတ် ဖင့် တင်သွင်းရမည် ဖစ်ပီး တင်ဒါပုံစံ ပတွင် ပင်ဆင်ချက်များရှိပါက ပင်ဆင်ချက်တိုင်းတွင်
လက်မှတ်ထိုးရမည်။
၄။

တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံိုင်မည့် အချိန်ကာလ အတိအကျ

ဖာ် ပထားရမည်။

ကးနန်း၊ အ မန် ချာပို၊ ဖက်စ်တို ဖင့် ပးသွင်းလာ သာ တင်ဒါတင်သွင်းလာများကို လုံးဝ လက်ခမ
ံ ည်

မဟုတ်ပါ။ ကုမဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ် ခင်းခံရသူကိုယ်တိုင် သတ်မှတ် န့ရက်အချိန်တွင် တင်ဒါ
တင်သွင်းရမည့် နရာ၌ လာ ရာက်တင်သွင်းရမည် ဖစ်သည်။ တင်ဒါအာမခံစ ဘာ် ငွကို
ထုတ်ယူရာတွင်လည်း ကုမဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်လဲအပ် ခင်းခံရသူကိုယ်တိုင် ထုတယ
် ရ
ူ မည်။
၅။

ပန်လည်

စျးန်းလာ၏ စျးန်း တည်မဲမကာလသည် တင်ဒါ ရွးချယ်သည့် န့ရက်မှ (၃) လအတွငး်

တည်မဲမရှိ စရမည်။

၆။
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လုပ်ငန်းအပ်ှံသည့် န့ရက်မှ (၁)ှစ်ကို အာမခံကာလအ ဖစ် သတ်မှတ်မည် ဖစ်ပီး၊ အာမခံ

ကာလ(၁)ှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအဆင်မ ပ ဖစ် ခင်း၊ ပစည်းများ ပျက်စီးချိယွင်း ခင်းရှိပါက ကုမဏမ
ီ ှ
တာဝန်ယူ၍ ပန်လည် ပင်ဆင် ပးရပါမည်။ Service ပးိုင်မှင့် Warranty ပးိုင်မရှိရမည်။
၇။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း သာ ကုမဏီသည် ိုင်ငံ တာ်သို အခွန် ပး ဆာင်ထားသည့် အခွန်

ကးကျန်ကင်းရှင်း ကာင်းအား သက်ဆိုင်ရာ ပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန မှ

ထာက်ခံချက် တင် ပ

ိုင်ရမည်။ အခွန်ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခံချက်တင် ပိုင် ခင်းမရှိပါက တင်ဒါအား စစ် ဆး ရွးချယ်
မည် မဟုတ်ပါ။
၈။

ဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏

Technical

Specification

ှင့်

ကုမဏီှင့်

သက်ဆိုင်သည့်

အချက်အလက်များ ပါဝင် သာ တင်ဒါ လာက်လာတင် ပရာတွင် အာက်ပါ အချက်အလက် များအား
ပူးတွဲတင် ပရမည်-

( က ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ လာက်လာ၊
( ခ ) ကုမဏ
 ီ/အဖွဲအစည်းမှတ်ပုံတင်မိတ၊
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ ပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ကုမဏီ၏အခွန်ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခံစာ၊
( ဃ ) ArcGIS Online Software ဖင့်

တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းများှင့်
အ သးစိတ်တွက်ချက်မများ၊

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database

စပ်လျ်း၍

ခါင်းစ်အလိက
ု ်

စျးန်းမပါ သာ

( င ) ကုမဏ
 ၏
ီ အလားတူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ဖူး သာ လုပ်ငန်းအ တွအ ကံများ၊
( စ ) လာ ရာက် လာက်ထားသည့် ကုမဏီသည် ကုမဏီအသစ် ဖစ်ပါက ကိတင်ဝင် ငွခန
ွ ်
ပး ဆာင်ပီး ဖစ်ရမည်။
ArcGIS Online Software ဖင့်

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်း

လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါစံချိန်စံန်းများ
၉။

ArcGIS

Online

Software

ဖင့်

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့်

Database

တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါယှ်ပိင်မအတွက် အာက်ပါ Specification များှင့်အညီ တင်သွင်း

ရမည်-

Item

Description

No
(a)

ArcGIS Online Software ဖင့်

မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database

တည် ဆာက် ခင်း
-

ArcGIS Online Licence Admin Account ( 1 Item )

-

Field Worker Licence Account ( 4 Item )

-

Data Collection Cost ( Data Collection , Database Creating , Training
Fees )

ArcGIS Online Software ဖင့်
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မ ပင်အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့် Database တည် ဆာက် ခင်း

လုပ်ငန်းအတွက် ထည့်သွင်းစ်းစားရမည့် စံချိန်စံန်းများ
၁၀။

တင်ဒါယှ်ပိင်မအတွက် အာက်ပါတိုကို ထည့်သွင်းစ်းစားရမည်( က ) ArcGIS Online Licence Admin Account (၁)ခုှင့် Field Worker Licence Account
(၄)ခု တည် ဆာက် ပးရမည်။
(ခ)

န ပည် တာ်၊ ပျ်းမနားမိတွင်းမှ အိမ် ခ(၃၀၀၀)အား
ရှိသည့်

ဝန် ဆာင်မလုပ်ငန်းများှင့်

ပတ်သက် သာ

ကာ်မတီမှ ဆာင်ရွက်လျက်
အချက်အလက်များ

မ ပင်

ကွင်းဆင်း ကာက်ခံပီး ကာ်မတီမှ ဝန်ထမ်းများကို On Job Training ပးရမည်။
( ဂ ) ကွင်းဆင်း ကာက်ခံရရှိသည့် အချက်အလက်များအား Online မှတစ်ဆင့် Database ၌
ထည့်သွင်း ခင်းကို ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။
၁၁။

ဈးန်းအဆို ပလာစာအိတ်တွင်

ကုန်ကျစရိတ်အတွက်

အာက်ပါ

ခါင်းစ်များအတိုင်း

အ သးစိတ် တွက်ချက် ဖာ် ပရမည်( က ) ArcGIS Online Licence Admin Account (၁)ခုှင့် Field Worker Licence Account
(၄)ခု အတွက် ကုန်ကျစရိတ်။
(ခ)

န ပည် တာ်၊ ပျ်းမနားမိရှိ အိမ် ခ(၃၀၀၀)အတွက် အချက်အလက် ကာက်ခံ ခင်းှင့်
Database ၌ အချက်အလက်ထည့်သွင်း ခင်း ကုန်ကျစရိတ်။

( ဂ ) On Job Training ကုန်ကျစရိတ်။
အာမခံှင့် ငွ ပး ချ ခင်း
၁၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း သာ

ကုမဏ
 ီ/အဖွဲအစည်းသည်

တင်ဒါအာမခံစ ဘာ် ငွ ( Deposit )အ ဖစ်
လီမိတက်တွင်

တင်ဒါတင်သွင်းသည့်အချိန်တွင်

ငွကျပ် (၁၆၀,၀၀၀/-)ကို

န ပည် တာ်စည်ပင်ဘဏ်

ငွ ပးအမိန့်လာ (Payment Order) ဖင့် ထားရှိပီး တင်ဒါ လာက်လာှင့်အတူ

ပန်လည်တင် ပရမည်။ တင်ဒါမ အာင် မင်သူအား အ ထာက်အထား အ ပည့်အစုံ ဖင့် ( ၇ )ရက်အတွင်း
ပန်လည်ထုတ် ပးသွားမည်။ တင်ဒါ အာင် မင်သူအား လုပ်ငန်းပီး မာက်မအာမခံ (Perfromance
Bank Guarantee ) လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ( ၅% ) ပးသွင်းပီးချိန်တွင် ပန်လည်ထုတ် ပးမည်။
၁၃။

တင်ဒါအာမခံစ ဘာ် ငွ ( Deposit ) မ ပးသွင်းသူများအား ထည်သ
့ င
ွ း် စ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ နာက်ဆုံးလက်ခံမည့် ( ၂-၁-၂၀၂၀ ) ရက် ( ၁၆:၃၀ ) နာရီထက် နာက်ကျ ရာက်ရှိ
လာ သာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်ဒါစိစစ် ရွးချယ် ရးအဖွဲ မှ လုံးဝစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၁၄။
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တင်ဒါ အာင် မင်သည့် ကုမဏီ/အဖွဲ အစည်းသည် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၅%) ကို အာမခံ ငွ

(Performance Bank Guarantee)အ ဖစ်

န ပည် တာ်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် ( န ပည် တာ်)တွင်

တင်ဒါ အာင် မင်ပီး (၇) ရက်အတွင်း ပးသွင်းရမည်။ အဆိုပါအာမခံ ငွ (၅%) ကို Warrenty ကာလ
(၁) ှစ် ပီးဆုံးပီး

နာက်မှသာ ပန်လည်ထုတ်ယူခွင့် ပမည်။ သို သာ် (၁)ှစ် ပည့် မာက်ပီး သာ်

လည်း ပည် ထာင်စစ
ု ာရင်းစစ်ချပ်းံု ၏ တာဝန် ပးအပ် သာ စာရင်းစစ်အဖွဲမှ စာရင်းစစ် ဆးပီးမှသာ
လုပ်ငန်းပီး မာက်မအာမခံ ငွ (၅%) (Performance Bank Guarantee)ကို ပန်လည်ထုတ် ပးမည်
ဖစ်သည်။
၁၅။

လုပ်ငန်းပီး မာက်မအာမခံ ငွ (Performance Bank Guarantee) ကိုတင်ဒါ အာင်ပီး(၇)ရက်

အတွင်း ပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက တင်ဒါတင်သွင်းစ် ပးသွင်းထား သာ တင်ဒါအာမခံစ ဘာ် ငွများ
ကို

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ရန်ပုံ ငွအ ဖစ်

ပာင်းလဲ သတ်မှတ်မည် ဖစ်သည်။

လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပင
် န်းအပ်ံှ ရးှင့် ပစည်း
ဝယ်ယူ ရးတင်ဒါ ကာ်မတီ၏ ဆုံး ဖတ်ချက် ဖင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည် ဖစ်သည်။
၁၆။

တင်ဒါ အာင် မင်သူအ န ဖင့် လုပ်ငန်းအား ဆာင်ရွက်ိုင် ခင်းမရှိဟု e-Government ဆိုင်ရာ

နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစညး် ဝယ်ယူ ရးတင်ဒါ ကာ်မတီ မှ သတ်မှတ်ဆုံး ဖတ်ပါက လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းမည် ဖစ်ပီး အ ခားသင့် လျာ်သူအား e-Government ဆိင
ု ရ
် ာ နည်းပညာ
လုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူ ရး တင်ဒါ ကာ်မတီ၏ ဆုံး ဖတ်ချက် ဖင့် ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ်
မည် ဖစ်သည်။
၁၇။

စာချပ်ချပ်ဆိုပီး

(၁)ပတ်အတွင်း

လုပ်ငန်းစတင် ဆာင်ရွက်ရမည်။

စာချပ်ချပ်ဆိုရာတွင်

သတ်မှတ်ထား သာ အခွန်အခများအားလုံးကို တင်ဒါ အာင် မင်သည့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူမှကျခံရမည်။
စာချပ်ချပ်ဆိုပီး (၃)လ

ပည့်သည့် န့

နာက်ဆုံးထား၍ လုပ်ငန်းအပ်ှံရမည်။ စံချိန်စံန်းှင့်

ကိုက်ညီမ ရှ/ိ မရှိ

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ e-Government ဆိုင်ရာအရည်အ သွး

စစ် ဆး ရးှင့်

လက်ခံ ရး ကာ်မတီ ဖင့်

စစ် ဆးလက်ခံမည် ဖစ်ပီး

တင်ဒါတင်သွင်းစ်က

စံချိန်စံန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကွဲလွဲချက်များရှိပါက ပန်လည် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၁၈။

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ

e-Government

ဆိ ုင ် ရာ

အရည် အ သွ း

စစ် ဆး ရးှင့် လက်ခံ ရး ကာ်မတီ၏ စစ် ဆးမအရ လုပ်ငန်းပီးစီးမပမာဏအလိုက်

ငွ ပး ချ

မည်။ Data Collector (Media PAD)များတွင် ArcGIS Online Data Collector Software Installation
ပီးစီးပါက ပထမအရစ်အ န ဖင့် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏(၄၀%)ကို ပး ချမည် ဖစ်သည်။ လုပ်ငန်း (၁၀၀%)
ပီးစီးပါက ကျန်ရှိသည့(် ၆၀%)ကို အ ပအ ကျ ပး ချမည် ဖစ်သည်။ ိုင်ငံ တာ်သို

ပး ဆာင်ရမည့်
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ဝင် ငွခွန် (၂%)၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%)ှင့် သီး ခား ပ ပါက်လာသည့် ပး ဆာင်ရန် အခွနအ
် ခ
များအားလုံးကို တင်ဒါ အာင် မင်သည့်လုပ်ငန်းလက်ခံသူမှ

ပးသွင်းရမည်။ အခွန် ပး ဆာင်ရာတွင်

တည်ဆဲဥပ ဒများအတိုင်း လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။

လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စာရင်းစစ် ဆးမကို

ရွးချယ်ခံရသူ

ကုမဏ
 ီ/ အဖွဲအစည်းမှ ပီး ပတ်သည်အထိ အစစ် ဆးခံရမည်။ လုပ်ငန်းအားလုံးပီးစီး၍ လုပ်ငန်း
လဲ ပာင်း/လက်ခံ ဆာင်ရွက်ပီးပါက

သက်ဆိုင်ရာ ပည် ထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏

စစ် ဆးမကို

ခံယူ ခင်း၊ စာရင်းစစ်ကန့်ကွက်ချက်၊ အ ကံ ပချက်၊ န်ကားချက်များအရ ပန်လည် ပးသွင်းရမည့်
ငွများှင့် ဒဏ် ကး ပး ဆာင်ရန်ရှိပါက

ပး ဆာင်ရမည့်ဒဏ် ကးများ

ပးသွင်း ခင်းများအား

တင်ဒါ ရွးချယ်ခံရသည့် ကုမဏီမှ ကျခံ ပးသွင်းရမည်။
၂၀။

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီမှ အတည် ပသတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် စာချပ်စည်းကမ်း

ှင့်အညီ လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ တင်ဒါ ကာ်မတီမှ အခါအား လျာ်စွာ ထုတ် ပန်ထားသည့် အ ခား
စည်းကမ်းန်ကားချက်များကိုလည်း အ ပည့်အဝလိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
အ ထွ ထွ
၂၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပါ တွက်ချက်မများကို တင်သွင်းသည့်ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လုံးဝတာဝန်ယူ

ရမည်။ (မှားယွင်းတွက်ချက်မများ၊ မှားယွင်း ဖည့်စွက်မများရှိပါက တွက်ချက်တင်သွင်းသည့် ကုမဏ
 ီ/
အဖွဲအစည်း၏ တာဝန်သာ ဖစ်ပါသည်။)
၂၂။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံိုင် ခင်းမရှိပါက

ဆာင်ရွက်ရန်ကျန်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၀.၀၁%) ကို
ရက် ပါင်း( ၃၀ )ရက် အထိသာ
အပ်ှံိုင်မမရှိ

နာက်ကျ ကးအ ဖစ် တစ်ရက်လင်

ပး ဆာင်ရမည်။

နာက်ကျဒဏ် ကးအား

ပး ဆာင်ခွင့် ပပီး ထိုရက် ကျာ်လွန်၍ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ပီးစီး

ခင်း၊ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ခင်းတို ဖစ် ပပါက

န ပည် တာ်စည်ပင်

သာယာ ရး ကာ်မတီမှ e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူ ရး
တင်ဒါ

ကာ်မတီမှ လုပ်ငန်းအပ်ှံမကို ရပ်စဲမည် ဖစ်ပီး လုပ်ငန်းပီး မာက်မ အာမခံ ငွ (၅%) အား

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ ရန်ပုံ ငွအ ဖစ် သိမ်းဆည်းမည် ဖစ်သည့်အ ပင် လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူ ရးတင်ဒါ
ကာ်မ တီ မ ှ

ကာ် မ တီ သ ိ ု  တင် ပပီး

ကာ်မ တီ ၏ ဆု ံ း ဖတ် ခ ျက် ဖင် ့ ဆက် လက် ဆာင် ရ ွ က ် မ ည်

ဖစ်သည်။
၂၃။

e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူ ရး တင်ဒါ ကာ်မတီ

သည်

အကျိးအ ကာင်း ဖာ် ပ၍

စျးပိင်တင်သွင်းလာ

ပယ်ဖျက်ိုင်ခွင့်ရှိသည်။

န ပည် တာ်
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စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီမှ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖာက်ဖျက်ပါက လုပ်ငန်း
ပီး မာက်မအာမခံ ငွအား

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီရန်ပုံ ငွအ ဖစ် သိမ်းဆည်းမည့်

အ ပင် နာမည်ပျက်စာရင်း ကညာ ခင်းခံရမည် ဖစ်ပီး တည်ဆဲဥပ ဒများအရ တရားစွဲဆို ခင်းခံရမည်။
၂၄။

တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အ ခားသိရှိလို သာအချက်များရှိပါက

န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး

ကာ်မတီ၊ မိ တာ်ဝန်ုံး၊ ပည်တွင်း ပည်ပဆက်ဆံ ရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ ဖုန်း၀၆၇-၃၄၃၂၃၄၁ ှင့် Urban Planning and GIS Team ဖုန်း-၀၆-၃၄၃၂၂၉၅ တိုသို ဆက်သွယ်စုံစမ်း
မး မန်းိုင်ပါသည်။

စုံစမ်း မး မန်း ခင်း

မရှိခဲ့ သာ

တင်သွင်းသူသည်

ဤစည်းကမ်းချက်များကို

သိရှိနားလည်ပီး ဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည် ဖစ်ပါသည်။

e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံ ရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူ ရး တင်ဒါ ကာ်မတီ

