[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ေပးပိုေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ (ေစျးန်းလာမပါ)]

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ်
(တင်ဒါအမှတ် 4(T) / eGov-NPTDC / 2018-2019)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)

၁။

လုပ်ငန်းအမည်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၂။

တင်ဒါသွင်းသူ အမည်/ရာထူး

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၃။

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၄။

လူမျးှ
ိ င့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၅။

ကုမဏီအဖွဲအစည်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၆။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အချန်ိ ကာလ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၇။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိြပပါသည်။

တင်ဒါတင်သွင်းသူ

လက်မတ
ှ ်
အမည်
ကုမဏီအဖွဲအစည်း
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ေပးပိုေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ (ေစျးန်းလာမပါ)]

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့်ေလာက်လာ

2
အမှတ်စဉ်သို
တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးကီးကပ်မေကာ်မတီ
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ေနြပည်ေတာ်
လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့်
၁။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည်

တင်ဒါသွင်းရာတွင်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို

စာရွက်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ
န်ကားမများဆိုင်ရာ

အိတ်ဖွင့်

စာရွက်စာတမ်း

များအိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ပုံစံ BQ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချန်ိ စံန်းများကို ဖတ်နားလည်
ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုသို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလုံး ထည့်သွင်း တွက်ချက်

ထားပါသည်။
၃။

အကယ်၍ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ေရွးချယ်ခံရပါက ဌာနမှတရား၀င် အေကာင်း

ကားစာရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ် ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာေရးှ စ ်
အတွင်း လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည်

စည်းကမ်းများကို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

န်ကားချက်များှင့်
သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း

ပါသည်။
ေလးစားစွာြဖင့် −
လက်မတ
ှ ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
၀န်ခံကတိြပ

3
[တင်ဒါေရွးချယ်မည့်ေန့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူေဆာင်လာရမည့် ေစျးန်းလာနမူနာပုံစံ]

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ်
(တင်ဒါအမှတ် 4(T) / eGov-NPTDC / 2018-2019)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)

၁။

လုပ်ငန်းအမည်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၂။

တင်ဒါသွင်းသူ အမည်/ရာထူး

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၃။

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၄။

လူမျးှ
ိ င့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၅။

ကုမဏီအဖွဲအစည်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၆။

အဆိုြပလုပ်ငန်းတန်ဖိုး(ကျပ်သန်း)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၇။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အချန်ိ ကာလ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

၈။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိြပပါသည်။

တင်ဒါတင်သွင်းသူ
လက်မတ
ှ ်
အမည်
ကုမဏီအဖွဲအစည်း
မှတ်ပုံတင်အမှတ်

[တင်ဒါေရွးချယ်မည့်ေန့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူေဆာင်လာရမည့် ေစျးန်းလာနမူနာပုံစံ]

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့်ေလာက်လာ

4
အမှတ်စဉ်သို
တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးကီးကပ်မေကာ်မတီ
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ေနြပည်ေတာ်
လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့်
၁။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ အိတ်ဖွင့်

တင်ဒါသွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို န်ကားမများဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း များ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ BQ ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချန်ိ စံန်းများကို ဖတ်နားလည်ပီး ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုသို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလုံး ထည့်သွင်း တွက်ချက်

ထားပါသည်။
၃။

ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အြပည့်အစုံတွက်ချက်ထားသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတန်ဖိုးေငွကျပ် -----------

(ကျပ်ေငွ -------------------------------------------- တိတိ) ြဖစ်ပါသည်။
၄။

အကယ်၍ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ေရွးချယ်ခံရပါက ဌာနမှတရား၀င် အေကာင်း

ကားစာရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ် ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာေရးှ စ ်
အတွင်း လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည်

စည်းကမ်းများကို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

ကတိြပပါသည်။
ေလးစားစွာြဖင့် −
လက်မတ
ှ ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

န်ကားချက်များှင့်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း

၀န်ခံ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုံ)
အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ်
လုပ်ေဆာင်ရန် လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်း
တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ
(တင်ဒါအမှတ် 4(T) / eGov-NPTDC / 2018-2019)
၁။

တင်ဒါေလာက်ထားသည့်ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းသည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားပိုင် ြဖစ်ရ

မည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတွင် သက်ဆိုင်ရာကုမဏီဥက (သိုမဟုတ်) အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာမှ လက်မှတ်ေရး
ထိုးေပးပိုရမည်။ တင်ဒါေလာက်ထားသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်သည်
ကိုယ်ေရးအချက်အလက် အြပည့်အစုံကို လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံှင့်တကွ ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင် အမှန်တကယ်
ေနထိုင်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရးကတ်၊ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံစာတိုြဖင့် အခိုင်အမာတင်ြပိုင်ရမည်။
၂။

ပူးတွဲပါတင်ဒါေလာက်ထားရာတွင် တွက်ချက်တင်ြပရမည့် အချက်အလက်များအတိုင်း လုပ်ငန်း

အပ်ှံသူမှ သတ်မှတ်ေပးထားသည့်ပမာဏအား e-Government လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာစံချန်ိ စံန်း
များှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။ စနစ် ေရရှည်ခိုင်မာေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၃။

ေစျးပိင်စာရင်းများကို

အတိုင်း

လုပ်ငန်းအလိုက်

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက
ခန့်မှန်းတွက်ချက်မများပူးတွဲလျက်

သတ်မှတ်ထားသည့်

တင်သွင်းရမည်။

ပုံစံ

သတ်မှတ်ထားေသာ

စည်းကမ်းချက်များှင့် မကိုက်ညီေသာ ေစျးပိင်တင်သွင်းသူများကို လုံးဝလက်ခံ စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၄။

တင်ဒါေခယူထားေသာ လုပ်ငန်းအတွက် ကုမဏီများမှ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ှင့်

Technical Specification များအား အေသးစိတ် Proposal ြပည့်စုံစွာ ေရးဆွဲတင်သွင်းရမည်။ ေဆာင်ရွက်မည့်
လုပ်ငန်း၏ Technical Specification ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် တင်ဒါ
အဆိုြပလာ (ေဈးန်း အဆိုြပလာမပါ) ကို ( ၁၇ - ၆ -၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် မိေတာ်ဝန်ုံး၊ ြပည်တွင်း
ြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲသို (၁၆:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆးံု ထားပီး တင်သင
ွ း် ရမည်။
၅။

ေဈးန်းအဆိုြပလာအား တင်ဒါတင်သွင်းသူများ အားလုံးကို ဖိတ်ေခ၍ တင်ဒါေရွးချယ်ပွဲ ြပလုပ်

မည့်ေန့ရက်၌ တင်ဒါပုံးထဲသို အများေရှေမှာက်တွင် တင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါေရွးချယ်ပွဲသို ကုမဏီမှ အဆုံး
အြဖတ်ေပးိုင်သူ ကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်ရမည်။
၆။

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ Technical Specification ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်

များ ပါဝင်သည့် တင်ဒါေလာက်လာတင်ြပရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များအား ပူးတွဲတင်ြပရမည်−
(က)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ ၊

(ခ )

ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှတ်ပုံတင်မိတ ၊
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(ဂ )

ကုမဏီ၏ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံစာ ၊

(ဃ)

လာေရာက်ေလာက်ထားသည့်

ကုမဏီသည်

ကုမဏီအသစ်ြဖစ်ပါက

ကိတင်ဝင်ေငွခွန်

ေပးေဆာင်ရမည် ၊
(င )

အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ် ေဆာင်ရွက်မည့်
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ှင့်လုပ်ငန်းတွင်

လိအ
ု ပ်မည်ပ
့ စညး် များှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ေခါင်းစဉ်

အလိုက် ေစျးန်း မပါေသာအေသးစိတ် တွက်ချက်မများ ၊
(စ )

ကုမဏီ၏ အလားတူေဆာင်ရွက်ခဲ့ဖူးေသာ လုပ်ငန်းအေတွအ ကံများ။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် စံချန်ိ စံန်းများ(ေဈးန်းယှဉ်ပိင်ချန်ိ တွင်တင်သွင်းရန်)
၇။

ပူးတွဲတင်သွင်းရမည့်ဆက်စပ်ပစည်းများ(က)

Laptop (Branded) (8th Generation intel Core i7-8550U Processor,

(၅) လုံး

(1.8 GHz up to 4.0 GHz Turbo Boost , 8MB Cache), 8 GB DDR4
Memory, 1TB HDD , AMD Radeon R520 2GB ,14” diagonal HD SVA
Bright View WLED-backlit (1366 x 768) GbLAN, Wi-Fi, BT 5, USB 2.0,
USB 3.1 x 2, HDMI Camrea 3Cell Battery)
( ခ ) POS printer (Serial and USB Interfaces. Includes cable and

power supply.

(၂)

လုံး
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၈။

အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကို အပိုင်း (၂) ပိုင်းြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ပထမအပိုင်းသည် အင်ဂျင်နီယာ(အေဆာက်အအုံ)၏ အေဆာက်အအုံများ စီမံခန့်ခွဲြခင်း
ှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများြဖစ်ပီး ဒုတိယအပိုင်းသည် အင်ဂျင်နီယာ (အေဆာက်အအုံ) မှ စီမံခန့်ခွဲ
လျက်ရှိေသာ Cable Television (CATV) စနစ်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။
၉။

Application

အင်ဂျင်နီယာ(အေဆာက်အအုံ)။

တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင်

အေဆာက်အအုံများ

ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမအတွက် ေအာက်ပါတိုကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် (က)

မိနယ်/ခွင့်ြပအမျးအစားအလိ
ိ
ုက် ေလာက်လာ၏အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို (Data
Input) ထည့်သွင်း၍စီမံခန့်ခွဲိုင်ရမည်။

(ခ )

ေလာက်ထားသည့် အမျးအစား
ိ
(ေဆာက်လုပ်ခွင့် / ြပင်ဆင်ခွင့် / တိုးချဲခွင့် / ဖျက်သိမ်းခွင/့်
ဆိုင်းဘုတ်/ သက်တမ်းတိုး/ ပီးစီးေကာင်း /Billboard ) အလိုက် အေသးစိတ်အချက်အလက်
များကို (Data Input) ထည့်သွင်း၍ စီမံခန့်ခွဲ ိုင်ရမည်။

(ဂ )

EC တင်ိုင်ရန်အတွက် M.S ထုတ်ယူိုင်သည့် စနစ်ြဖစ်ရမည်။

(ဃ)

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများမှ ေဆာက်လုပ်ခွင့်မတင်ဘဲ အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ေန
သူများအား ပထမအကိမ်၊ ဒုတိယအကိမ် သတိေပးစာ ေပးပိုိုင်ရမည်။ လိုက်နာမအေြခ
အေနြပဇယား Report ဇယား ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

(င )

လိုက်နာမမရှိသူများအား အင်ဂျင်နီယာဌာန (အေဆာက်အအုံ)မှ တတိယအကိမ် သတိေပးစာ
ေပးပိုိုင်ရမည်။

( စ)

တတိယအကိမ်စာထွက်ပီးသည်အထိ

လိုက်နာမမရှိေသာ

အေဆာက်အဦပိုင်ရှင်များအား

တရား စွဲဆိုရမည့် စာရင်းအား စီမံေရးရာဌာနသို ေပးပိုိုင်ရမည်။
(ဆ)

EC တင်ရန် ဇယားသတ်မှတ်ထားေသာ ပုံစံဇယားထုတ်ယူိုင်ရမည်။ အကယ်၍ အထက်မှ
န်ကားချက်ရရှိလင် ြပန်လည် ြပြပင်/ ြဖည့်စွက်ိုင်ရမည်။

(ဇ )

EC မှ ခွင့်ြပေကာင်း ကျလာလင် ေငွသွင်းရန်အတွက် အိမ်ရှင်ကို Message ပိုရမည်။

(ဈ)

ေငွသွင်းမကို ေငွသွင်းချလံ ှင့် E-Payment တိုြဖင့် ေပးသွင်းိုင်ရမည်။

(ည)

ေငွသွင်းချလံအား Data Input ြပလုပ်၍ ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

(ဋ )

EC ခွင့်ြပပီးလင် ေလာက်လာှင့် စိစစ်ပီး Drawing အြပည့်အစုံအား Scan ဖတ်၍
အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားိုင်ရမည်။

(ဌ )

EC ခွင့်ြပသည့်ဇယားအား ြပည်သူအား အသိေပးိုင်ရန် Webportal သို Auto Mail ပိုရမည်။

(ဍ )

အိမ်ရှင်အား Message ပိုပီး ( ၁ )လအတွင်း ေငွသွင်းသူများ/ေငွမသွင်းသူများ စာရင်းသိိုင်
ရမည်။ Notification ြဖင့်လည်း အချက်ေပးိုင်ရမည်။

(ဎ )

ေငွမသွင်းသူများအား ေငွသွင်းရန် အေကာင်းကားစာအား Software ြဖင့် စာထွက်ိုင်ရ
မည်။

(ဏ)

ေငွသွင်းပီးသူများအား
ထွက်ိုင်ရ မည်။

ထုတ်ေပးရမည့်

ေဆာင်လုပ်ခွင့်ြပမိန့်စာသား

Software

ြဖင့်
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(တ)

လအလိုက်/ မိနယ်အလိုက်/ ှစ်အလိုက် ထုတ်ေပးထားသည့် ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန့် စာရင်း
သိိုင်ရမည်။

(ထ)

လအလိုက်/ မိနယ်အလိုက်/ ှစ်အလိုက် စစ်ေဆးခ/ ဒဏ်ေကးေငွ/ ဆိုင်းဘုတ်ခ စုစုေပါင်း
သိိုင်ရမည်။

(ဒ )

ဝင်စာသွင်းပီး ( ၁ ) လအကာ ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန့် မရသူများ၏ စာရင်းအား သိိုင်ရမည်။
Notification ြဖင့်လည်း အချက်ေပးိုင်ရမည်။

(ဓ )

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန့်ကျပီး ( ၁၁ ) လကာလင် အေဆာက်အဦ ပီးစီးေကာင်း/ သက်တမ်းတိုး
မတင်ေသာ အေဆာက်အဦစာရင်း သိိုင်ရမည်။ Notification ြဖင့်လည်း အချက်ေပးိုင်
ရမည်။

(န )

အေဆာက်အဦ

ပီးစီးေကာင်း/

သက်တမ်းတိုး

မတင်ေသာ

အေဆာက်အဦများအား

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပမိန့်ေပးပီး ( ၁၁ ) လကာလင် ပီးစီးေကာင်း/ သက်တမ်းတိုးရန်
အေကာင်းကားစာအား Software ြဖင့် ထွက်ိုင်ရမည်။
(ပ )

အေဆာက်အဦ ပီးစီးေကာင်း/ သက်တမ်းတိုးတင်သူများအား ေလာက်လာ၏ အေသးစိတ်
အချက်အလက်များကို မိနယ်အလိုက် ( Data Input ) ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။ ( EC )

(ဖ )

ေငွသွင်းပီးသူများကို ထုတ်ေပးရမည့် အေဆာက်အဦပီးစီးေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ်
(BCC) အား Software ထွက်ိုင်ရမည်။

(ဗ )

လအလိုက်/ မိနယ်အလိုက်/ ှစ်အလိုက် ထုတ်ေပးထားသည့် အေဆာက်အဦပီးစီးေကာင်း
သက်ေသခံလက်မှတ် ( BCC ) စာရင်းသိိုင်ရမည်။

(ဘ)

လအလိုက/် မိနယ်အလိုက/် ှစ်အလိုက် ထုတ်ေပးထားသည့် အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ခွင့်
သက်တမ်းတိုး စာရင်းကည့်ိုင်ရမည်။

(မ )

လအလိုက်/

မိနယ်အလိုက်/

ှစ်အလိုက်

ထုတ်ေပးထားသည့်

ဖျက်သိမ်းထားသည့်

အေဆာက်အဦ/ ခံစည်းိုး စာရင်းသိရမည်။
(ယ)

ဝင်စာသွင်းသည့်ေန့ရက်မှ အေဆာက်အဦပီးစီးေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ် ( BCC )
ထုတ်ပီး သည်အထိ အေဆာက်အဦတစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဇယားသိိုင်ရမည်။

(ရ )

အေဆာက်အဦပီးစီးေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ် ( BCC ) ထုတ်ပီးေသာ အေဆာက်အဦ
တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဇယား ှင့် Drawings အြပည့်အစုံအား GIS အဖွဲသို Auto Mail
ေပးပို ိုင်ရမည်။

(လ)

လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာများ

ကီးကပ်ေဆာက်လုပ်ေနေသာ

အေဆာက်အဦစာရင်း

ရမည်။
(ဝ )

လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဇယား သိိုင်ရမည်။

(သ)

လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာများ အေရးယူမအေြခြပဇယား ထွက်ိုင်ရမည်။

(ဟ)

အေထွေထွဇယား ထွက်ိုင်ရမည်။Report များကို လိုအပ်သလို ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

သိိုင်
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(ဠ )

အချက်အလက်/ ဇယားများအား လိုအပ်ေသာ ရက်အပိုင်းအြခားအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မိနယ်အလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း

၊

ခွင့်ြပမိန့်အလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း

ထုတ်ယူိုင်

ရမည်။
(အ)

အချက်အလက်များထည့်သွင်းြခင်းကို Network ချတ်
ိ ပီး Computer ( ၄ ) လုံးြဖင့်
တပိင်နက် တည်း ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။

(ကက) Data Input ြပလုပ်ရမည့် Network ချတ်
ိ ထားသည့် Computer ( ၄ ) လုံးကို Auto Backup
System ထည့်သွင်းထားရမည်။
( ခခ ) အထက်ပါအချက်အလက်များအြပင်

လိုအပ်ချက်များရှိလာပါက

Digital

Application

Process အတွင်း ထပ်မံ ထည့်သွင်းေရးဆွဲေပးိုင်ရမည်။
( ဂဂ ) စီမံေရးရာဌာနသို

ေဆာက်လုပ်ခွင့်တင်ထားေသာ

အေဆာက်အဦစာရင်း

Report

ေပးပိုိုင်ရမည်။
(ဃဃ) လမ်း/တံတားဌာနအား BCC ထုတ်ေပးိုင်ရန်အတွက် ပလက်ေဖာင်း ၊ေရေြမာင်း ပျက်စီးမ
ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးေပးိုင်ေရး Report ထုတ်ေပးိုင်ရမည်။
( ငင ) အေဆာက်အဦ

ေဆာက်လုပ်မိန့်

ထုတ်ေပးသည့်စာရင်းများအား

လမ်း/တံတားဌာန

၊

ေရသန့်ဌာနများသို ေပးပိုိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
( စစ ) Application ေရးသားရာတွင် User Level အလိုက် Authority သတ်မှတ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး
Point of Sale ပါရမည်။
( ဆဆ) တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်
အချက်အလက်

ကုမဏီအေနြဖင့်

များကို

လုပ်ငန်းှင့်

ပတ်သတ်သည့်အေသးစိတ်

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

e-Government

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုှင့် ညိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ိုင်ရမည်။
( ဇဇ ) ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၌

လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်

လက်ရှိေသာ e-Government Application များှင့် ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။
( စျစျ) အာမခံကာလ(၁)ှစ်

ထားရှိရမည်။

အာမခံကာလအတွင်း

ဌာန၏

လိုအပ်ချက်များကို

ေဆာင်ရွက် ေပးိုင်ရမည် ။
( ညည) ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀။

Application Cable Television (CATV)။ တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင် ေအာက်ပါတိက
ု ို ထည့်သွင်း

စဉ်းစားရမည် (က)

Cable Television (CATV) စီမံခန့်ခွဲမစနစ် Software သည် Web-based Application
ြဖစ်ရမည်။

(ခ )

Software တွင် Main Process (၄) မျးိ ပါဝင်သည်။ (ေြပစာများ၊ ကုတ်နံပါတ်များထည့်ြခင်း၊
ေန့စဉ်စာရင်း၊ စာရင်းေပါင်းချပ်)
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(ဂ )

ေြပစာများေအာက်တွင် ေငွသွင်းရန်စလစ်၊ ေြပစာြဖတ်ရန်၊ ေြပစာဖျက်ရန်၊ တစ်ကိမ်တည်း
ေဆာင်ရွက်ရန် တိုပါရှိသည်။
(၁) Invoice ှင့် Receipt များေဆာင်ရွက်ရမည်။ Invoice တွင် ေန့စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ကုတ်အမှတ်၊
စက်နံပါတ်၊

ကဒ်နံပါတ်၊

အခေပးလိုင်းသက်တမ်း၊

အမည်၊

မှတ်ပုံတင်

အမှတ်၊

ဌာန/အဖွဲအစည်း၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ တပ်ဆင်မည့် လိပ်စာ၊ SD, HD စက်
တန်ဖိုးများ ၊ CATV package (ဝန်ထမ်း/ြပင်ပ)၊ SN-9 package၊ SN-3+HD package၊
ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခ၊ Hotel point ေကးများ ပါရှိသည်။ Invoice တွင် ထပ်မံြဖည့်သွင်း
ရမည့် အချက်များ(ကက) ယခင်ကုတ်နံပါတ်အြပင် စက်နံပါတ်၊ ကဒ်နံပါတ်အပါ (၃)မျးလု
ိ ံးြဖင့် search
လုပ်ိုင် ရမည်။
(ခခ) Customer များ၏ email address ပါ ထပ်မံထည့်သွင်းရမည်။
(ဂဂ) SD, HD စက်သီးသန့်၊ ကဒ်သီးသန့် တန်ဖိုးများကိုပါ Invoice တွင် ထည့်သွင်း
ေရာင်းချိုင်ရမည်။
(ဃဃ) Set Top Box (စက်+ကဒ်) တန်ဖိုးများ၊ အခေပးလိုင်း သက်တမ်းတိုးြခင်း
(ဝန်ထမ်း/

ြပင်ပ)၊

SN-9

package

၊

SN-3+HD

package၊

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခများ၊ Hotel point ေကးများ စသည်တို၏ ေဈးန်းများှင့်
သက်တမ်းတိုးသည့်

လအေရအတွက်များ

အား

လိုအပ်သည့်အခါ

Edit

လုပ်ိုင်ရမည်။
(ဃ)

ကုတ်များထည့်ြခင်းတွင် ကုတ်၊ စက်၊ ကဒ်စာရင်း၊ ဌာနများ၊ န်းထားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
ရက်စွဲများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ယေန့ရက်စွဲသတ်မှတ်ြခင်း၊ လိုင်းများစာရင်း၊ ေရာင်းချပီးစက်
စာရင်း၊ မေရာင်းရေသးေသာ စက်စာရင်းများ ပါရှိသည်။
(၁). ကုတ်၊ စက်၊ ကဒ်စာရင်းတွင် HD, SD (၂၂,၀၀၀) ရှိပီး ထပ်မံြဖည့်သွင်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း
များ ြပလုပ်ိုင်ရမည်။
(၂). ဌာနများေနရာတွင် ဝန်ကီးဌာန list များပါဝင်ပီး Add & Edit & Delete ြပလုပ်ိုင်ရ
မည်။
(၃). န်းထားများ သတ်မှတ်ြခင်းတွင် ေဈးန်းများအားလုံး Edit ြပလုပ်ိုင်ရမည်။
(၄). လိုင်းများေနရာတွင် channel list များ ပါရှိပီး Add & Edit & Delete ြပလုပ်ိုင်ရမည်။
(၅). ေရာင်းချပီး စက်စာရင်းေနရာတွင် ေရာင်းချပီးစီးေသာ စာရင်းများ ရှိပီး Edit ြပလုပ်
ိုင်ရမည်။
(၆). မေရာင်းရေသးေသာ စက်စာရင်းေနရာတွင် ေရာင်းရန်ကျန်ေနေသာ စက်စာရင်းများ ရှိ
ပီး Edit ြပလုပ်ိုင်ရမည်။
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(င )

ေန့စဉ်စာရင်းတွင် ေရာင်းချပီးစီးမမှတ်တမ်း၊ အခေပးလိုင်းေရာင်းချမြပန်တမ်းများ၊ အရန်
ေနရာ၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းခ၊ တိုးချဲလိုင်းဆွဲခ၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူမှတ်တမ်း၊ စလစ်ထုတ်ေပး
သူ မှတ်တမ်း၊ ဘဏ်သိုေပးသွင်းရန်စာရင်းများ ပါရှိသည်။
(၁). ေရာင်းချပီးစီးမမှတ်တမ်းတွင် STB ေရာင်းချပီးစီးမစာရင်းပါရှိသည်။
(၂). အခေပးလိုင်းေရာင်းချမြပန်တမ်းတွင် Detail Report/ ဌာနအလိုက် အခေပးလိုင်း
ေရာင်းချမ (Fee For Line, SN-9 package, SN-3+HD) များ ပါရှိပီး ေန့စဉ်အခေပး
လိုင်း ေရာင်းချမအေသးစိတ်ဇယားြဖင့် result ကည့်ိုင်ရမည်။
(၃). ြပြပင်ထိန်းသိမ်းခ၊ တိုးချဲလိုင်းဆွဲခ များတွင် ေဈးန်းများှင့် လအေရအတွက် တိုအား
လိုအပ်သည့်အခါ Edit လုပ်ိုင်ရမည်။
(၄). တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူမှတ်တမ်းှင့် စလစ်ထုတ်ေပးသူမှတ်တမ်းတွင် ေန့စဉ်တာဝန်
ကျသူ၊ ေငွေပးသွင်းသူတိုအား မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။
(၅). ဘဏ်သိုေပးသွင်းရန်စာရင်းတွင် SD, HD Set Top Box ေရာင်းချမများ ြပင်ဆင်
ထိန်းသိမ်းခများ၊ Hotel point ေကးများ၊ လိုင်းတိုးချဲခများ၊ CATV package (ဝန်ထမ်း /
ြပင်ပ) ၊ SN-9 package, SN-3+HD package များ၏ ေရာင်းချမအားလုံး အတွက်
ချလံများ ထွက်ရှိရပါမည်။ ထပ်မံ၍ SN-3+HD package ေရာင်းချမ၊ စက်သီးသန့်
ေရာင်းချမ၊ ကဒ်သီးသန့်ေရာင်းချမ များအတွက်ပါ ဘဏ်ချလံ ရရှိိုင်ရမည်။ စာရင်းရှင်
(Acc) အား လိုအပ်ပါက Edit လုပ်ိုင်ရမည်။ Invoice တွင် ထပ်ြဖည့်သမ ဘဏ်ချလံ
ထွက်ရမည်။

(စ )

စာရင်းေပါင်းချပ်တွင်

အခေပးသက်တမ်းတိုး

(ဝန်ထမ်း/ြပင်ပ)၊

အခေပးလိုင်းေရာင်းချမ၊

Hotel point ေကးများ၊ သက်တမ်းရှိ/မရှိ စာရင်း၊ သက်တမ်းစစ်တမ်း၊ အခေပးလိုင်းများမှ
မိမိ ရမည့်ေငွ၊ အခေပးလိုင်းများမှ ေပးေချရမည့်ေငွများ ပါဝင်ရမည်။
(၁). အခေပးလိုင်းသက်တမ်းတိုး (ဝန်ထမ်း/ြပင်ပ)တွင် ဌာန/ြပင်ပမှ အခေပးလိုင်း ေရာင်းချ
ရေငွများ၊ လအေရအတွက်အလိုက် ပါဝင်ရမည်။
(၂). သက်တမ်းရှိစာရင်းတွင် အခေပးလိုင်း သက်တမ်းရှိေသာ ကဒ်နံပါတ်၊ ကုတ်နံပါတ်၊
အမည်၊ ဝန်ကီးဌာန၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ှင့် ဖုန်းနံများ ပါဝင်ရမည်။
(၃). သက်တမ်းမရှိစာရင်းတွင် အခေပးလိုင်း သက်တမ်းမရှိေသာ ကဒ်နံပါတ်၊ ကုတ်နံပါတ်၊
အမည်၊ ဝန်ကီးဌာန၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ှင့် ဖုန်းနံများ ပါဝင်သည်။
(၄). သက်တမ်းစစ်တမ်းတွင်

သက်တမ်းရှိ/ြပတ်/အခမဲ့လိုင်းများကို

ဌာနအလိုက်/

အေသးစိတ် ကည့်ိုင်ရမည်။
(၅). အခေပးလိုင်းများမှ မိမိရမည့်ေငွတွင် CATV package တွင် ၅၀% ရရှိ၍ SN-9 package
တွင် (၁၀၀၀) ကျပ် ရရှိပီး ဌာန/ြပင်ပ အလိုက်ရရှိေငွများကို တွက်ချက်ထားပီး မိမိရရန်
ေငွစုစုေပါင်းလဲ ပါဝင်ပါသည်။
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(၆). အခေပးလိုင်းများမှ ေပးေချရမည့်ေငွတွင် CATV package တွင် ၅၀% အား SkyNet သို
ေပးေချ၍ SN-9 package တွင် (၄၇၅၀) ကျပ် ေပးေချပီး SkyNet သို ေပးေချရန် ေငွ
စုစုေပါင်းလဲ ပါဝင်ပါသည်။
(ဆ)

အထက်ပါအချက်အလက်များအြပင် လိုအပ်ချက်များ ရှိလာပါက Digital Application
Process အတွင်း ထပ်မံထည့်သွင်း ေရးဆွဲေပးိုင်ရမည်။

(ဇ )

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၌ လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိေသာ
e-Government Application များှင့် ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက် ိုင်ရမည်။

(စျ )

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီအေနြဖင့် လုပ်ငန်းှင့် ပတ်သတ်သည့်အေသးစိတ် အချက်
အလက်များကို

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

e-Government

ဆိုင်ရာ

တာဝန် ရှိသူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုှင့် ညိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ိုင်ရမည်။
(ည)

အာမခံကာလ(၁)ှစ် ထားရှိရမည်။ အာမခံကာလအတွင်း ဌာန၏ လိုအပ်ချက်များကို ေဆာင်
ရွက်ေပးိုင်ရမည်။

(ဋ )
၁၁။

ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေဈးန်းအဆိုြပလာစာအိတ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ေအာက်ပါေခါင်းစဉ်များအတိုင်း အေသးစိတ်

တွက်ချက်ေဖာ်ြပေပးရမည်(က)

ပူးတွဲတင်သွင့်မည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်၊

(ခ)

အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမှင့် Cable Television
(CATV) စီမံခန့်ခွဲမစနစ် ကုန်ကျစရိတ်

(ဂ)

Configuration, Installation, Training Charges

( ဃ) Maintenance, Monitoring and Technical Support (For 1 year)
အာမခံှင့်ေငွေပးေချြခင်း
၁၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းသည် တင်ဒါတင်သွင်းသည့် အချန်ိ တွင် တင်ဒါ

အကိစေဘာ်ေငွ (Earnest Money) အြဖစ် ကျပ် (၅၀၀,၀၀ဝိ/-) ေပးသွင်းရန် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်
လီမိတက်(ေနြပည်ေတာ်)တွင် ေငွေပးအမိန့်လာ (Payment Order) ဝယ်ယူရမည်။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်း
ချန်ိ တွင် ေငွေပးသွင်းထားေသာ (Payment Order) မူရင်းအား တစ်ပါတည်းေပးပိုရမည်။ အကိစေဘာ်
ေငွ မ ေပးသွင ် း သူ များအား ထည် ့ သ ွ င ် း စဉ် း စားမည် မဟု တ ် ပ ါ။ အိ တ ် ဖ ွင ် ့ တ င် ဒ ါ ေနာက် ဆ ု ံ း လက် ခ ံ မ ည် ့
( ၁၇ - ၆ - ၂၀၁၉) ရက် (၁၆:၀၀) ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်ဒါစိစစ်
ေရွးချယ် ေရးအဖွဲမှ လုံးဝစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါမေအာင်ြမင်ေသာ ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းများအား
၎င်းတို၏ တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွ (Payment Order) ကို (၇) ရက်အတွင်းြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။
၁၃။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏ
 ီ/အဖွဲအစည်းသည် ေအာင်ြမင်ေသာလုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၅%) ကို

အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee) အြဖစ် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် (ေနြပည်ေတာ်)
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တွင် တင်ဒါေအာင်ြမင်ပီး (၇) ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ အဆိုပါ အာမခံေငွ (၅%) ကို Warrenty ကာလ
(၁) ှစ် ပီးဆုံးပီး ေနာက်မှသာ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ြပမည်။
၁၄။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအား အထက်အပိုဒ် (၁၃) ပါ အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee)

ေပးသွင်းပီးေကာင်း အေထာက်အထားတင်ြပပီးမှသာ တင်သွင်းထားေသာ တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွကို ြပန်
လည်ထုတ်ေပးပါမည်။ အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee) ကို တင်ဒါ ေအာင်ပီး (၇) ရက်အတွင်း
ေပးသွင်းရန်

ပျက်ကွက်ပါက

တင်ဒါတင်သွင်းစဉ်

ေပးသွင်းထားေသာ

တင်ဒါအကိ

စေဘာ်ေငွများကို

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ပုံေငွအြဖစ် ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်မည် ြဖစ်သည်။ လိုအပ်ပါက
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်ှံေရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူေရး
တင်ဒါေကာ်မတီ ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်သည်။
၁၅။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအေနြဖင့် လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိဟု e-Government ဆိုင်ရာ

ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲက သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းမည်ြဖစ်ပီး၊ အြခား
သင့်ေလျာ်သူကို e-Government ဆိုင်ရာ ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
မည်ြဖစ်သည်။
၁၆။

စာချပ်ချပ်ဆိုပီး(၁)ပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စာချပ်ချပ်ဆိုရာတွင် သတ်မှတ်

ထားေသာ အခွန်အခများအားလုံးကို တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် လုပ်ငန်းလက်ခံသူမှကျခံရမည်။ (၃၁.၈.၂၀၁၉)
ရက်ေန့

ေနာက်ဆုံးထား၍

လုပ်ငန်းအပ်ှံရမည်။

စံချန်ိ စံန်းှင့်

ကိုက်ညီမရှိ/မရှိ

ေနြပည်ေတာ်

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ဖွဲစည်းေပးေသာ e-Government ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး စစ်ေဆးေရးှင့်
လက်ခံေရးေကာ်မတီ ( လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲ ) ၏ စစ်ေဆးမကို ခံယူရမည်။
၁၇။

လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲတို၏ စစ်ေဆးမအရ လုပ်ငန်း (၁၀၀%) ပီးစီးသည့်အချန်ိ တွင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဘာေရးှစအ
် တွငး်

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

လုပ်ငန်းလက်ခံသူမှ

လု ပ ် င န် း တန် ဖ ိ ု း ေငွ

ေတာင်းခံိုင်ရမည် ြဖစ်ပီး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ် မ တီ က လု ပ ် င န် း တန် ဖ ိ ု း တစ် ရ ပ် လ ု ံ း ကိ ု
တစ်  ကိ မ ် တ ည် း

အေြပအေကျ ေပးေချမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်သို ေပးေဆာင်ရမည့် ဝင်ေငွခွန် (၂%)၊

ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ှင့် သီးြခားေပေပါက် လာသည့် ေပးေဆာင်ရန် အခွန်အခများအားလုံးကို
တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် လုပ်ငန်း လက်ခံသူမှ ေပးသွင်းရမည်။ အခွန်ေပးေဆာင်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒများ
အတိုင်းလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၈။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးမကို ေရွးချယ်ခံရသူ ကုမဏ/ီ

အဖွဲအစည်းမှ ပီးြပတ်သည်အထိ အစစ်ေဆးခံရမည်။
အေထွေထွ
၁၉။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပါ တွက်ချက်မများကို တင်သွင်းသည့်ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လုံးဝတာဝန်ယူရမည်။

(မှားယွင်းတွက်ချက်မများ၊ မှားယွင်းြဖည့်စွက်မများရှိပါက တွက်ချက်တင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်း
၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါသည်။)
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၂၀။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းအပ်ှံိုင်ြခင်းမရှိပါက ေနာက်ကျေကးအြဖစ် တစ်ရက်လင် ေဆာင်ရွက်

ရန်ကျန်

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏

(၀.၀၁%)

ကို

ေပးေဆာင်ရမည်။

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း

လုပ်ငန်း

ပီးြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိဟု ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ
ှင့်

လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲက

သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ပါက

လုပ်ငန်းအပ်ှံမကို

ရပ်စဲမည်ြဖစ်ပီး၊

အာမခံေငွ (၅%) အား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ပုံေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်းမည်ြဖစ်
သည့်အြပင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား e-Governement ဆိုင်ရာ ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖင့်
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။
၂၁။

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲသည် အကျးအေကာင်
ိ
းေဖာ်ြပ၍ ေစျးပိင်တင်သွင်းလာ ပယ်ဖျက်ိုင်

ခွင့် ရှိသည်။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို
ေဖာက်ဖျက်ပါက လုပ်ငန်းအာမခံေငွအား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီရန်ပုံေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်း
မည့်အြပင် နာမည်ပျက်စာရင်း ေကညာြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပီး တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားစွဲဆိုြခင်းခံရမည်။
၂၂။

တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အြခားသိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါက ေနြပည်ေတာ်စ ည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ မိေတာ်ခန်းမ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၂၁၆ တိုသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း မရှိခဲ့ေသာ
တင်သွင်းသူသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနားလည်ပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

