[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ေပးပိုေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ (ေစျးန်းလာမပါ)]

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
လမ်း/တံတားများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် လမ်းမီးတိုင်များစီမံခန့်ခွဲမစနစ်
(တင်ဒါအမှတ် 5(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 ် အတွငး်
လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည်

စည်းကမ်းများကို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

န်ကားချက်များှင့်
သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း

ပါသည်။
ေလးစားစွာြဖင့် −
လက်မတ
ှ ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
၀န်ခံကတိြပ

3
[တင်ဒါေရွးချယ်မည့်ေန့တွင် ကိုယ်တိုင်ယူေဆာင်လာရမည့် ေစျးန်းလာနမူနာပုံစံ]

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
လမ်း/တံတားများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် လမ်းမီးတိုင်များစီမံခန့်ခွဲမစနစ်
(တင်ဒါအမှတ် 5(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 ် အတွငး်
လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ကန်ေတာ်/ကန်မသည်

စည်းကမ်းများကို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ

ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

ကတိြပပါသည်။
ေလးစားစွာြဖင့် −
လက်မတ
ှ ်
ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည်
ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ

န်ကားချက်များှင့်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း

၀န်ခံ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)
လမ်း/တံတားများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် လမ်းမီးတိုင်များစီမံခန့်ခွဲမစနစ်
လုပ်ေဆာင်ရန် လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်း
တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ
(တင်ဒါအမှတ် 5(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

် န်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာစံချန်ိ စံန်း
အပ်ှံသူမှ သတ်မှတ်ေပးထားသည့်ပမာဏအား e-Government လုပင

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။ ေဆာင်ရွက် မည့်

လုပ်ငန်း၏

Technical

Specification

ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့်

တင်ဒါအဆိုြပလာ (ေဈးန်း အဆိုြပလာမပါ) ကို (၁၇ - ၆ -၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် မိေတာ်ဝန်ုံး၊ ြပည်တွင်း
ြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲသို (၁၆:၀၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထားပီး တင်သွင်းရ
မည်။
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၊

(ဂ )

ကုမဏီ၏ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံစာ၊

2
(ဃ)

လာေရာက်ေလာက်ထားသည့် ကုမဏီသည် ကုမဏီအသစ်ြဖစ်ပါက ကိတင် ဝင်ေငွခွန်
ေပးေဆာင်ရမည်၊

(င )

လမ်း/တံတားများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် လမ်းမီးတိုင်များစီမံခန့်ခွဲမစနစ် ေဆာင်ရွက်မည့်
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ှင့်လုပ်ငန်း တွင်လိုအပ်မည့် ပစညး် များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေခါင်းစဉ်
အလိုက် ေစျးန်းမပါေသာအေသးစိတ် တွက်ချက်မများ၊

(စ )

ကုမဏီ၏ အလားတူေဆာင်ရွက်ခဲ့ဖူးေသာ လုပ်ငန်းအေတွအ ကံများ။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် စံချန်ိ စံန်းများ
၇။

Application

လမ်း/တံတားများ

ေဆာက်လုပ်ြခင်း။

တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင်

လမ်း/တံတားများ

ေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက် ေအာက်ပါတိုကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် (က)

ေနြပည်ေတာ် (၈) မိနယ်အတွင်းရှိ လမ်း ၊တံတား ၊ေရေြမာင်း ှင့် Culvet များ၏
(လမ်းအကျယ် ၊ ခင်းထားသည့်လမ်းအမျးအစား
ိ
၊ လမ်းအရှည် ၊ လမ်းတည်ေနရာ ၊
လမ်းေြမြပင်ဓါတ်ပုံ ၊ google map ပုံ စသြဖင့် ) အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို (Data
Input ) ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။

(ခ )

လုပ်ငန်းများအားလုံးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။ Print
Out ထုတ်ိုင်ရမည်။

(ဂ )

လုပ်ငန်းေြမပုံများထည့်သွင်းိုင်ရမည်။ Print Out ထုတ်ိုင်ရမည်။

(ဃ)

တွက်ချက်မလုပ်ငန်းတိုင်းအား Presentation လုပ်ိုင်ရမည်။

(င )

လမ်းသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း ၊ ြပြပင်ြခင်းများေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက ခန့်မှန်းတွက်ချက်မ
စာရင်း Estimate အား အလိုအေလျာက် တွက်ချက်ိုင်သည့်စနစ် ြဖစ်ရမည်။

(စ )

လမ်းတံတား ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၏ ခန့်မှန်းေြခစာရင်းတွက်ချက်ထားမများအား ညိင်း
ေဆာင်ရွက်ေရးဌာန၏ ေဒသရစံန်း သတ်မှတ်ျက်များ ၊ Yellow Book များ ှင့် ချတ်
ိ ဆက်
တွက်ချက် ိုင်ရမည်။

(ဆ)

တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ

ကုမဏီများ၏

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနေသာ

တည်ေဆာက်ေရး

လုပ်ငန်းများ ပီးစီးမရာခိုင်န်း ၊ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ေငွ ၊ ထုတ်ယူပီးသည့် ေငွပမာဏ
စသြဖင့် အေသးစိတ် ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။ Report ထုတ်ယူိုင်ရမည်။
(ဇ )

လမ်းတံတားမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနေသာ လမ်းတံတားများစာရင်း ၊ပီးစီးမှ ၊ပီးစီးမ
ရာခိုင်န်း ၊ ခွင့်ြပထားသည့် ဘတ်ဂျက် ၊ထုတ်ယူပီးသည့် ေငွပမာဏ စသြဖင့် အေသးစိတ်
ထည့်သွင်းိုင်ရမည်။ Report ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

3
(စျ )

မိနယ်အလိုက်ရှိသည့် လမ်း ၊တံတား ၊ေရေြမာင်း ှင့် Culvert များစာရင်း ၊ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ကုမဏီစသြဖင့် အေသးစိတ် Report ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

(ည)

ပုံစံအမျးမျ
ိ းြဖင်
ိ
့ Report ထုတ်ယူိုင်ရမည်။

(ဋ )

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၌ လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လက်
ရှိေသာ e-Government Application များှင့် ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။

(ဌ )

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနမှ ေကာက်ခံလျက်ရှိေသာ ဘီးခွန်အများအတွက်
ယာဉ်နံပါတ် အကရာ ၆(ခ) ှင့်အထက် သတမှတ်ချက်ှင့် တန်ချန်ိ အလိုက် သတ်မှတ်ချက်
များအား အေြခခံ၍ ေကာက်ခံရယူမည့်န်းထားများအား online မှတဆင့် ေပးသွင်းိုင်
ရမည်။

(ဍ )

ပုဂလိကြပည်သူများမှ

မိမိေနအိမ် ခံဝန်းေရှ

ြပလုပ်ြခင်းများအတွက်

ေြမငှားရမ်းခ

လမ်းေြမဧရိယာတွင်

(၁)စတုရန်းေပ

ကွန်ကရိကမ်းခင်း

သတ်မှတ်န်းထားအရ

၎င်းတို

ေဆာင်ရွက်မည့် စတုရန်းေပ စုစုေပါင်းအေပ ေပးသွင်းရမည့် ေြမငှားရမ်းခအား online
မှတဆင့် ေပးသွင်းိုင်ရမည်။
(ဎ )

အိမ်အဝင်လမ်းြပလုပ်ရာ၌ ပလက်ေဖာင်းဖျက်သိမ်း၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် ေြမငှားရမ်းခ
(၁) စတုရန်းေပ သတ်မှတ်န်းထားအရ ၎င်းတိုေဆာင်ရွက်မည့် စတုရန်းေပ စုစုေပါင်းအေပ
ေပးသွင်းရမည့် ေြမငှားရမ်းခအား online မှတဆင့် ေပးသွင်းိုင်ရမည်။

(ဏ)

တင် ဒ ါေအာင် ြ မင် သ ည် ့

ကု မ  ဏ ီ အ ေနြဖင် ့

လု ပ ် င န် းှ င ့် ပ တ် သတ် သ ည် ့

အေသးစိတ ်

အချက်အလက်များကို ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ e-Governmentဆိုင်ရာ
တာဝန်ရှိသူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုှင့် ညိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။
(တ)

အာမခံကာလ(၁)ှစ်

ထားရှိရမည်။

အာမခံကာလအတွင်း

ဌာန၏

လိုအပ်ချက်များကို

ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ရမည် ။
(ထ)
၈။

ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

Application

တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင်

လမ်းမီးတိုင်များစီမံခန့်ခွဲမစနစ်။

လမ်းမီးတိုင်များ

စီမံခန့်ခွဲမစနစ်အတွက် ေအာက်ပါတိုကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် (က)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်
လမ်းမီးတိုင်များအား

(Street

Light

အဖွင့်အပိတ်စနစ်အား

Management

ေနေရာင်ြခည်ရရှမ
ိ 

System)

သည်

အေြခအေန၊

ယဉ်ှင့်

လူများ၏ လပ်ရှားသွားလာမ အေြခအေန တိအ
ု ေပ မူတည်၍ လင်းအားကို အလိုအေလာက်
ထိန်းညိစီမံခန့်ခွဲိုင်သည့်

စနစ်

(သိုမဟုတ်)

IOS

စသည်တိုမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲိုင်သည့်စနစ် ြဖစ် ရမည်။

Device,

Android

Device

4
(ခ)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်တွင် Light On/Off Control sensor, Traffic Sensor, Brightness
Control Sensor, Climate sensor စသည့် စနစ်များ ပါဝင်ရမည်။

(ဂ)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်တွင်

ထည်သ
့ င
ွ း် တပ်ဆင်မည့်

Sensor

များှင့်

၎င်းတို၏

ဝန်ေဆာင်မများ

(ဥပမာ၊

အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ကို တွက်ချက်တင်ြပရမည်။
(ဃ)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမအြပင်

အြခားေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်

အများြပည်သူ လုံ ခံေရးအတွက် Surveillance System, CCTV system) ေဖာ်ြပရမည်။
(င)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကို

ထိန်းချပ်စီမံခန့်ခွဲ

ေစာင့်ကည့်ိုင်မည့်

Control System

တစ်ခုကို ထည်သ
့ င
ွ း် တွက်ချက်ေပးရမည်။
(စ)

အသုးံ ြပမည့် IoT Infrastructure Platform (ဥပမာ။ wifi/ Internet Backbone/ IoT/
Frequency ကိမ်န်း ) စသည်တ
ုိ င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ အေသးစိတ် တင်ြပိုင်ရမည်။

(ဆ)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကို အသုးံ ြပြခင်းြဖင့် ရရှလ
ိ ာိင
ု ်မည့် အကျးေကျးဇူ
ိ
းများြဖစ်သည့်
လပ်စစ်ဓာတ်အား ေလာ့ချိင
ု ်မပ
 မာဏှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားခ ကုန်ကျစရိတ် ေလာ့ချိင
ု မ
် ည့်
ပမာဏများကို အေသးစိတ် တွက်ချက်တင်ြပရမည်။

(ဇ)

အနာဂတ်ကာလ၌ လိအ
ု ပ်လာမည့် IoT Devices များှင့် Sensors များအား လိအ
ု ပ်သလို ထပ်မံ
တိးု ချဲတပ်ဆင်င
ုိ ေ
် စရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဈ) တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင်

လမ်းမီးတိင
ု တ
် စ်တင
ို ခ
် ျင်းစီ၏

ကုန်ကျစရိတ်ကို

တွက်ချက်

ယှဉ်ပိင်ရမည်။
(ည) စနစ်အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် Hardware၊ Software များကို အေသးစိတ် Detailed Technical
Specification များ တွက်ချက် တင်ြပရမည်။
(ဋ)

တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင် Detailed Specifications များှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သုပ်ြပရှင်းလင်း
ြခင်း (Technical Demonstration) အတွက် Powerpoint ြဖင့် အေသးစိတ် ရှင်းလင်း
တင်ြပရမည်။

(ဌ)

တင် ဒ ါေအာင် ြ မင် သ ည် ့

ကု မ  ဏ ီ အ ေနြဖင် ့

လု ပ ် င န် းှ င ့် ပ တ် သတ် သ ည် ့

အေသးစိတ ်

အချက်အလက်များကို ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ e-Governmentဆိုင်ရာ
တာဝန်ရှိသူ များ ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုှင့် ညိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။
(ဍ)

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၌

လက်ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လက်

ရှိေသာ e-Government Application များှင့် ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည်။
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(ဎ)

အာမခံကာလ(၁)ှစ်

ထားရှိရမည်။

အာမခံကာလအတွင်း

ဌာန၏

လိုအပ်ချက်များကို

ေဆာင်ရွက် ေပးိုင်ရမည် ။
(ဏ)
၉။

ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေဈးန်းအဆိုြပလာစာအိတ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ေအာက်ပါေခါင်းစဉ်များအတိုင်း အေသးစိတ်
တွက်ချက်ေဖာ်ြပေပးရမည်(က)

လမ်း/တံတားများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက် Data အချက်အလက်များထည့်သွင်းပီး ခန့်မှန်း
ေြခစာရင်းများေရးဆွဲတွက်ချက်ြခင်းစနစ် ကုန်ကျစရိတ်

(ခ)

လမ်းမီးတိုင်စီမံခန့်ခွဲမစနစ်အတွက်

Data

အချက်အလက်များထည့်သွင်းပီး

ခန့်မှန်း

ေြခစာရင်းများေရးဆွဲတွက်ချက်ြခင်းစနစ် ကုန်ကျစရိတ်
(ဂ)

Configuration, Installation, Training Charges

(ဃ)

Maintenance, Monitoring and Technical Support (For 1 year)

အာမခံှင့်ေငွေပးေချြခင်း
၁၀။

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
ေငွမေပးသွငး် သူများအား

ထည်သ
့ င
ွ း် စဉ်းစားမည်မဟုတပ
် ါ။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

ေနာက်ဆးံု လက်ခမ
ံ ည့်

( ၁၇ - ၆ - ၂၀၁၉) ရက် (၁၆:၀၀) ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်ဒါစိစစ်
ေရွးချယ် ေရးအဖွဲမှ လုံးဝစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါမေအာင်ြမင်ေသာ ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းများအား
၎င်းတို၏ တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွ (Payment Order) ကို (၇) ရက်အတွင်းြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။
၁၁။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းသည် ေအာင်ြမင်ေသာလုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၅%) ကို

အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee) အြဖစ် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် (ေနြပည်ေတာ်)
တွင် တင်ဒါေအာင်ြမင်ပီး (၇) ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ အဆိုပါ အာမခံေငွ (၅%) ကို Warrenty ကာလ
(၁) ှစ် ပီးဆုံးပီး ေနာက်မှသာ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ြပမည်။
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၁၂။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအား အထက်အပိုဒ် (၁၁) 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 ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။
၁၃။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအေနြဖင့် လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိဟု e-Government ဆိုင်ရာ

ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲက သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းမည်ြဖစ်ပီး၊ အြခား
သင့်ေလျာ်သူကို e-Government ဆိုင်ရာ ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
မည်ြဖစ်သည်။
၁၄။

စာချပ်ချပ်ဆိုပီး(၁)ပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စာချပ်ချပ်ဆိုရာတွင် သတ်မှတ်

ထားေသာ

အခွန်အခများအားလုံးကို

(၃၁.၈.၂၀၁၉)ရက်ေန့

ေနာက်ဆုံးထား၍

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်
လုပ်ငန်းအပ်ှံရမည်။

လုပ်ငန်းလက်ခံသူမှကျခံရမည်။
စံချန်ိ စံန်းှင့်

ကိုက်ညီမရှိ/မရှိ

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ဖွဲစည်းေပးေသာ e-Government ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး
စစ်ေဆးေရးှင့် လက်ခံေရးေကာ်မတီ ( လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲ ) ၏ စစ်ေဆးမကို ခံယူရမည်။
၁၅။

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

တည်ဆဲဥပေဒများအတိုင်းလိုက်နာ ေဆာင်ရွက် ရမည်။
၁၆။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးမကို ေရွးချယ်ခံရသူ ကုမဏ/ီ

အဖွဲအစည်းမှ ပီးြပတ်သည်အထိ အစစ်ေဆးခံရမည်။
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အေထွေထွ
၁၇။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပါ တွက်ချက်မများကို တင်သွင်းသည့်ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လုံးဝတာဝန်ယူရမည်။

(မှားယွင်းတွက်ချက်မများ၊ မှားယွင်းြဖည့်စွက်မများရှိပါက တွက်ချက်တင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်း
၏ တာဝန်သာြဖစ်ပါသည်။)
၁၈။

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။
၁၉။

တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲသည် အကျးအေကာင်
ိ
းေဖာ်ြပ၍ ေစျးပိင်တင်သွင်းလာ ပယ်ဖျက်ိုင်

ခွင့် ရှိသည်။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို
ေဖာက်ဖျက်ပါက လုပ်ငန်းအာမခံေငွအား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ပုံေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်း
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တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အြခားသိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါက ေနြပည်ေတာ်စ ည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ မိေတာ်ခန်းမ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၂၁၆ တိုသို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း မရှိခဲ့ေသာ
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