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ပြည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေ
ံ တာ်အစိုးရ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများေရးရာဝန်ကြီးဌာန
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အေရးများြာြွယ်ေစာင့်ေရှောြ်ေရးဦးစီးဌာန
ဧရာဝတီတိုငး် ေေသကြီးညွှန်ကြားေရးမှေူးရုံး (ြုသိမ်မမို့)
အိတ်ဖွင်တ
့ င်ေါ (Open Tender) တင်သွင်းသူများလိြ
ု ်နာရမည့်စည်းြမ်းချြ်များ
၁။

နိုငင
် ဳသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်တိုငဵ် အိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွင်ဵခွင်ရ
ဴ ှိသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ေငွေ ကဵဆိုင်ရာမျာဵ
၂။

တင်ဒါတင်သွငဵ် မညဴ်ကုမ္ပဏီသည် ရင်ဵနှီဵမမုပ်နှဳမှုနှငဴ် နိုငင
် မဳ ခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊
ရင်ဵနှီဵမမုပ်နှဳမှုနှင်က
ဴ ုမ္ပဏီမျာဵညွှန် ကာဵမှုဦဵစီဵဌာနတွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ထာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်
သက်တမ်ဵရှိရမည်။

၃။

ကုမ္ပဏီ၏ (၃)နှစ်အတွင်ဵ ေငွေ ကဵလည်ပတ်မှု (Bank Statement / Balance Sheet) အာဵ
တင်မပရမည်။

၄။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵသည် Bank Statement (ဘဏ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ) ကို တင်မပ
ရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်မဖငဴ် ေဖာ်မပထာဵေသာ Bank Statement (ဘဏ်ေငွစာရင်ဵရှငဵ် တမ်ဵ)ကို
လက်ခဳမည်မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီအမည် ေဖာ်မပထာဵေသာ Bank Statement (ဘဏ်ေငွစာရင်ဵ
ရှင်ဵတမ်ဵ)ကိုသာ

လက်ခဳမည်မဖစ်ပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်မဖငဴ်

ေဖာ်မပထာဵေသာ

Bank

Statement(ဘဏ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ)ကိုတင်ဒါယှဉ်ပပိုင်မခင်ဵမှမငင်ဵပယ်မခင်ဵကိုခဳရမည်မဖစ်သည်။
အခွန်အခမျာဵနှငဴ်ေပဵေချရန်မျာဵ
၅။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သို္ဓ အခွန်ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ အေထာက်အထာဵ
နှငအ
ဴ် ခွန်ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ သက်ဆိုငရ
် ာမပည်တွငဵ် အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ ေထာက်ခဳထာဵေ ကာင်ဵ
တင်မပရမည်။

၆။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည် မိမတ
ိ င်သွင်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် တင်ဒါအာမခဳေ ကဵအမဖစ် လုပ်ငန်ဵ
ခွငဴ်မပုေငွ၏(၁%)မဖစ်ေသာကျပ်

၃,၈၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သုဳဵဆယဴ်ရှစ်သိန်ဵတိတိ)ကို

မမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်မပုထာဵသညဴ်ဘဏ်မျာဵတွင် (P.O Cheque) ထာဵရှိပပီဵ
တင်ဒါတင်သွငဵ် ချိန်တွင် ဌာနသို္ဓ တင်မပအပ်နှဳရန်မဖစ်ပါသည်။
၇။

တင်ဒါတင်သွငဵ် စဉ်က တင်ဒါအာမခဳစေပ္ဒေငွအာဵ

အေထာက်အထာဵမပညဴ်စုဳစွာ တင်မပပါက

တင်ဒါေအာင်မမင်ေ ကာင်ဵ တရာဵဝင်ေ ကညာပပီဵေနာက် (၇)ရက်အတွင်ဵ မပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵမည်။
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၈။

တင်ဒါေရွေဵချယ်ခဳရသညဴ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအာမခဳ (Performance Guarantee)
လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၅%) ကို တင်ဒါေအာင်မမင်ပပီဵ (၇)ရက်အတွင်ဵ မမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်သို္ဓ
ေပဵသွင်ဵရမည်။
Completion

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအာမခဳေ ကဵ
Certificate

ထုတ်ေပဵသညဴ်ေန့မှစ၍

(Performance

Guarantee)

တစ်နှစ်မပညဴ်ေမမာက်မှသာ

ကို

မပန်လည်

ထုတ်ေပဵမည်။
၉။

Completion Certificate ရရှိပပီဵ၍ တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ် ကုမ္ပဏီအာဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှု
အာမခဳေ ကဵ (Performance Guarantee) ကို မပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵပပီဵေသာ်လည်ဵ မလွန်ဆန်
နိုငေ
် သာမဖစ်ရပ်မှလွဲ၍

(၂)နှစ်အတွင်ဵ

အေဆာက်အဦယိုယွငဵ် ပျက်စီဵမှုမျာဵကို

ကုမ္ပဏီ၏

ေငွေ ကဵ မဖငဴ် တာဝန်ယမူ ပင်ဆင်ေပဵရမည်။
၁၀။

လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵတွက်ချက်ရာတွင် တင်ဒါေအာင်မမင်ေသာကုမ္ပဏက
ီ နိုင်ငဳေတာ်သို္ဓေပဵသွငဵ် ရမညဴ်
ကကိုတင်ဝင်ေငွခွန် With Holding Tax (၂%) ကို တွက်ချက်မှုတွင် ထညဴ်သွင်ဵမေဖာ်မပရ။
ထညဴ်သွငဵ် တွက်ချက်ပါကပယ်ဖျက်မည်။

၁၁။

လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵတစ်ခုလုဳဵ၏ (၅%) ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်အမဖစ် နိုငင
် ဳေတာ်သို္ဓေပဵသွငဵ် ရမည်။
သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၁၂။

QC ငှာဵရမ်ဵရမည်မဖစ်ပပီဵ တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၂%)ကို QC အတွက် တင်ဒါ
ေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီက ကျခဳရမည်။

၁၃။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/မပည်နယ်အစိုဵရ၏ ညွှန် ကာဵချက်အရ လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၀.၂၅%)ကို ပုသိမ်
ပမို့နယ် ၊ စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီသို္ဓေပဵသွငဵ် ရန် ထညဴ်သွငဵ် တွက်ချက်ရမည်။

၁၄။

Soil Testing စမ်ဵသပ်ခ (ကျပ်သုဳဵသိန်ဵတိတိ) ကို ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်၍ တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်
ကုမ္ပဏီက ကျခဳေပဵေချရမည်။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ရန်ပုဳစဳ
၁၅။

တင်ဒါေလျှောက်လွှာ၊ P.O Cheque ၊ ကွငဵ် ဆင်ဵေလဴလာေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်တို္ဓကို စာအိတ်
မပင်ပတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တင်ဒါပုဳစဳမျာဵကိုစာအိတ်မဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ပူဵတွဲတင်သွင်ဵရမည်မဖစ်ပပီဵ
တင်ဒါပုဳစဳမျာဵေပ္ဒတွင် မပင်ဆင်ချက်ရှိပါက မပင်ဆင်ချက်တိုငဵ် တွင် လက်မှတ်ထိုဵရမည်။

၁၆။

တင်ဒါပုဳစဳမျာဵတင်သွငဵ် ရာတွင် တင်ဒါေလျှောက်လွှာ၊ နည်ဵပညာဆိုင်ရာအဆိမု ပုလွှာ (Technical
Proposal) စာအိတ် (A)နှငဴ် ေဈဵနှုန်ဵအဆိုမပုလွှာ (Price Proposal) စာအိတ် (B) တို္ဓကို
တင်သွငဵ် ရမည်မဖစ်သည်။
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၁၇။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်
မျာဵ၊ Soil Test ကိုအေမခခဳ၍တွက်ချက်ထာဵေသာ Structure Drawing, တင်ဒါတင်သွင်ဵသညဴ်
လုပ်ငန်ဵအတွက် ေငွေ ကဵတန်ဖိုဵသငဴ်မထာဵသညဴ် ခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှု (Detail
Measurement, Builder’s Estimate, Bill of Quantity, Abstract of Cost , Time Schedule)
တိက
ု္ဓ ို

သက်ဆိုငရ
် ာကုမ္ပဏီ၏

အမည်နှင်ဴအမှတ်တဳဆိပ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ

နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ

အဆိမု ပုလွှာ (Technical Proposal) စာအိတ် (A) တွင် ထညဴ်သွငဵ် ချိတ်ပိတ်ပပီဵ စာအိတ်ေပ္ဒတွင်
“Technical Proposal” ဟုေရဵသာဵေဖာ်မပရမည်။ ေဈဵနှုန်ဵအဆိုမပုလွှာ (Price Proposal)
စာအိတ်(B)(ေငွေ ကဵထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ထာဵေသာ Builder’s Estimate, Bill of Quantity &
Abstract of Cost ပူဵတွဲတင်ရန်) နှငဴ် တင်ဒါေလျှောက်လာွှ တို္ဓကုိ တာဝန်ရှိသူ လူကုိယ်တိုင် ၂၀၂၀
မပညဴန
် ှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလ၊ (၁၈)ရက်၊ (၁၂:၀၀) နာရီ အချ ိန် ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

အခွင်ဴအေရဵမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ဧရာဝတီတိုငဵ် ေဒသကကီဵ၊ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵရုဳဵ
၊ ပုသိမ်ပမို့သို္ဓ လာေရာက်တင်သွင်ဵရမည်။
၁၈။

နည်ဵပညာဆိုင်ရာအဆိုမပုလွှာ (Technical Proposal) တွင် Structure Design တွင် R.S.E
(Structure) အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပါရှိရမည်။ Time Schedule (အေသဵစိတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ပပီဵစီဵမညဴ်အချ ိန်နှင်ဴ ( ၂၅ %၊ ၅၀%၊ ၇၅%၊ ၁၀၀%) အလိုက် ပပီဵစီဵမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ေဖာ်မပေပဵရမည်။) ၊ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှု (Detail Measurement, Builder’s Estimate, Bill of
Quantity &

Abstract

(Construction)

of

Cost) (ေငွေ ကဵထညဴ်သွငဵ် တွက်ချက်ရန်မလို)

အင်ဂျင်နီယာ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵရမည်။

တွင်

R.S.E

အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်မျာဵ

မပါရှိပါက တင်ဒါယှဉ်ပပိုင်မခင်ဵမှ မငင်ဵပယ်မခင်ဵခဳရမည်။ အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်မျာဵ မှန်ကန်မှု
ရှ/ိ မရှိ မမန်မာနိုငင
် ဳအင်ဂျင်နီယာအသင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်စစ်ေဆဵမည်မဖစ်ပါသည်။
၁၉။

(Technical Proposal) စာအိတ် (A) ကို တင်ဒါစိစစ်ေရဵအဖွဲ့မှ ကကိုတင်ဖွငဴ်ေဖာက်စစ်ေဆဵ၍
အမှတ်ေပဵမည်မဖစ်ပပီဵ စာအိတ် (B) ကို တင်ဒါဖွင်ေ
ဴ ဖာက်စစ်ေဆဵချန
ိ ်တွင် ဖွငဴ်ေဖာက်မည်
မဖစ်ပါသည်။

၂၀။

ကုမ္ပဏီ၏အမည်ေဖာ်မပမထာဵေသာ

ေဈဵနှုန်ဵအဆိုမပုလွှာမျာဵကို

တင်ဒါယှဉ်ပပိုင်ခွင်မ
ဴ မပုဘဲ

ပယ်မည် မဖစ်သည်။
တွက်ချက်မှုတွငပ
် ါဝင်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ
၂၁။

Estimate တွင်ပါဝင်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာေအာက်ပါအတိုင်ဵမဖစ်ပါသည်။
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- တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည် မိမတ
ိ င်ဒါယှဉ်ပပိုင်လိုသညဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်၏ ေမမေနရာအေနအထာဵကို
သွာဵေရာက်ေလဴလာတိုင်ဵတာရန် တာဝန်ရိပှ ပီဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ
ေမမေနရာရှငဵ် လင်ဵမခင်ဵ၊ ေမမညှိမခင်ဵ၊ ေမမဖိ္ဓမု ခင်ဵလုပ်ငန်ဵတို္ဓ၏ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို တင်ဒါ
ယှဉ်ပပိုင်ရာတွင်ထညဴ်သွငဵ် တွက်ချက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
- တင်ဒါေခ္ဒယူသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်မညဴ်ေမမေနရာသို္ဓ

ကွငဵ် ဆင်ဵတိုင်ဵတာထာဵပပီဵ

ေ ကာင်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဦဵစီဵဌာနညွန် ကာဵေရဵမှူဵ
ရုဳဵ၏ ေထာက်ခဳချက်ကို တင်မပရမည်။
- ဧရာ၀တီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဦဵစီဵ
ဌာန၊ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵရုဳဵ၏ Plinth Level (PL) အတိုင်ဵ ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာအေဆာက်အဦ၏
Plinth Level (PL) ကို သတ်မှတ်တွက်ချက်ရမည်။
- Plinth Level (PL) နှငဴ် Ground level ကာဵအကွာအေဝဵသည် ပုဳပါအတိုင်ဵမဖစ်ေစရန်အတွက်
လိုအပ်ပါက ေမမဖို္ဓမခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိုထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။
- Architecture ပါ Ground level နှငဴ်လက်ရှိ Ground level အ ကာဵအကွာအေဝဵအတွက်ဝန်ကို
ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ Structure Design ကိတ
ု ွက်ချက်ပပီဵ Structure Drawing တွင်ရှင်ဵလင်ဵစွာ
ေဖာ်မပေပဵရမည်။
- ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာအဝင်လမ်ဵအတွက်လည်ဵ

ေမမထိန်ဵနဳရဳနှငဴ်ေမမဖို္ဓမခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

ထညဴ်သွင်ဵ

တွက်ချက်ရမည်။ ေမမလမ်ဵ၏ Level သည် ရုဳဵအေဆာက်အဦဵေဘဵရှိ ကာဵရပ်နာဵရန်ေနရာနှငဴ်
တူညီရမည်။
- Apron & Drain ကိုပုဳပါအတိုင်ဵထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။
- သဳပန်ဵတပ်ဆင်ရန် ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။
- အိမ်သာ၊ေရချိုဵခန်ဵ၊ မီဵဖိုနှငဴ် ဝရန်တာ ကမ်ဵခင်ဵမျာဵတွင်ေ ကမပာဵကပ်လုပ်ငန်ဵပါဝင်ရမည်။
- အိမ်သာ၊ေရချ ိုဵခန်ဵ၊မီဵဖိုနဳရမ
ဳ ျာဵတွင် (၇)ေပအမမငဴ်ေ ကမပာဵကပ်မခင်ဵလုပ်ငန်ဵပါဝင်ရမည်။
- မီဵဖိုခန်ဵတွင် မီဵဖိုခုဳနှငေ
ဴ် ဘစင်မျာဵပုဳပါအတိုငဵ် ပါဝင်ရမည်။
- မီဵဖိုခုဳအခင်ဵေ ကမပာဵနှင်ဴနှငမ
ဴ် ီဵဖိုခုဳအထက်နဳရဳ (၃)ေပ အမမငဴ်ေ ကမပာဵကပ်လုပ်ငန်ဵပါဝင်ရမည်။
- တဳခါဵကျဉ်ဵေဘာင်မျာဵကို အသာဵေသပပီဵ ပျဉ်ဵကတိုဵမဖငဴမ် ပုလုပ်ရမည်။
- တဳခါဵရွေကမ
် ျာဵကို အသာဵေသပပီဵကျွန်ဵသစ်မဖငဴ်မပုလုပ်ရမည်။
- မပူတင်ဵေပါက်မျာဵကို Aluminium Slide Window အထူမဖငဴ်မပုလုပ်ေပဵရမည်။

5

(မှတ်ချက်။ ပုဳတွင် သစ်သာဵမပူတင်ဵေပါက်ပုဳ ေဖာ်မပထာဵေသာ်လည်ဵ Aluminium Slide
Window မဖငဴ် မပင်ဆင်ေရဵဆွဲပပီဵ ပုဳနှငဴ်အတူ တွက်ချက်တင်မပရန်မဖစ်သည်။)
- မပူတင်ဵေပါက်ကျဉ်ဵေဘာင်မျာဵေအာက်နှင်ဴအေပ္ဒတွင်ေရတာဵတုဳဵ (Window Sill) ပါရှိရမည်။
တဳခါဵကျဉ်ဵေဘာင်မျာဵ အထက်တွင် D.P.C မျာဵပါရှိရမည်။
- အုတ်နဳရဳမျာဵတွင် D.P.C ၂ - ဆငဴ်ပါရှိရမည်။
- အေပ္ဒဆုဳဵထပ်၏ မျက်နှာ ကက်ကို Steel Hollow Frame (Zinc Coated အထူ) နှငဴ် A.C
Sheet မျက်နှာ ကက်မဖငဴ်မပုလုပ်ေပဵရမည်။
- အမိုဵဒိုငဵ် ကို I beam (Zinc Coated 1.2mm) မျာဵအသုဳဵမပု၍ တွက်ချက်ရမည်။
- အမိုဵကို 4 - Angle Metal Color Sheet (0.42mm) အထူအမိုဵမဖငဴ်တွက်ချက်ရမည်။
- ေနာက်ဝရန်တာအတွက် သငဴ်ေတာ်ေသာ Roofing Design မဖငဴ်ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။
(မှတ်ချက်။ ပုဳပါအမိုဵဒီဇိုငဵ် သည် ေနာက်ဝရန်တာအေပ္ဒ မေရာက်ရှိပါသမဖငဴ် ေနာက်ဝရန်တာ
အတွက်

သငဴ်ေတာ်ေသာ

Roofing

Design

မဖငဴ်ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရန်မဖစ်ပါသည်။

ပုဳကုမိ ပင်ဆင် ေရဵဆွဲပပီဵပုဳနှငအ
ဴ် တူ တွက်ချက်တင်မပေပဵရန် မဖစ်ပါသည်။)
- မီဵသတ်ေလှခါဵကို

ပုဳစဳပါအတိုငဵ်

ကွန်ကရစ်ေလှခါဵနှငဴ်

Steel

လက်ရမ်ဵမဖငဴ်ထညဴ်သွငဵ်

တွက်ချက်ရန်မဖစ်ပါသည်။
- Estimate တင်မပချက်တွင် ပစ္စည်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကိုစိစစ်နိုင်ရန် ထညဴ်သွငဵ် ေဖာ်မပေပဵရမည်။
- မပင်ပမှလျှေပ်စစ်မီဵသွယ်တန်ဵမခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။
- Ground Tank နှငဴ် Septic Tank ကို Layout ပုဳပါေနရာတွင် ေဆာင်ရွေက်ရန်မဖစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ေရသန့်ပုဳတွင် Ground Tank သည်တိုက်ေနာက်ဖက်အလယ်ေနရာတွင်ရှိေနပါ၍
တိုက်ေနာက်ဖက် Layout ပုဳပါေနရာတွင် ေဆာင်ရွေက်နိုင်ေရဵ ေရသန့်ပိုက်သွယ်မခင်ဵကို ပုဳစဳ
မပင်ဆင်ရန်နှင်ဴ မပင်ဆင်ထာဵပုဳကိုပူဵတွဲတင်မပရန်)
တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအတွက်ပါဝင်ရမညဴ်အချက်မျာဵ
၂၂။

အေဆာက်အဦ၏ Architecture Drawing မျာဵကို တင်ဒါေကာ်မတီမှ ထုတ်ေပဵမည်မဖစ်ပပီဵ
တင်ဒါတင်သွငဵ် သူကုမ္ပဏီက အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်မညဴ် ေမမမပင်အေမခအေနကို ကွငဵ် ဆင်ဵ
ေလဴလာ၍ Soil Test Result အရတွက်ချက်၍ ေမမမပင်အေနအထာဵနှငဴ်ကိုက်ညီမညဴ် Structure
Drawing ေရဵဆွဲမခင်ဵ၊ ခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မခင်ဵ (Detail Measurement, Builder’s
Estimate, Bill of Quantity & Abstract of Cost )တိက
ု္ဓ ို တင်မပရမည်။
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၂၃။

ကုမဏ
္ပ ီမှခန့်မှန်ဵေမခစာရင်ဵမျာဵ တွက်ချက်တင်မပရာတွင် ဌာနမှထုတ်ေပဵသညဴ် Architecture
Drawing

ပါအတိုငဵ်

ကွဲလွဲမှုမရှိေစဘဲ

နှငလ
ဴ် က်ခဳေရဵေကာ်မတီမှ

တွက်ချက်တင်မပရမည်။

လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵမှုကို

အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵ

စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ

ဌာနမှေပဵအပ်ထာဵသညဴ်

Architecture Drawing မျာဵ၊ တင်ဒါေအာင်မမင်ေသာ Structure Drawing ဒီဇိုင်ဵတို္ဓနှငဴ်
တိုက်ဆင
ို ်စစ်ေဆဵမည်မဖစ်ပါသည်။
၂၄။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵအလိုက် ခန့်မှန်ေမခစာရင်ဵတွက်ချက်တင်မပရာတွင်
ပစ္စည်ဵနှင်လ
ဴ ုပ်အာဵခေဈဵနှုန်ဵမျာဵအာဵ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဒသေပါက်ေဈဵ အတည်မပု
ေဈဵနှုန်ဵမျာဵထက်

ေကျာ်လွန်မခင်ဵမရှိေစဘဲ

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊

တွက်ချက်ရမည်မဖစ်ပပီဵ

ခန့်မှန်ဵေမခစာရင်ဵကို

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစိစစ်ေရဵေကာ်မတီသို္ဓ

အချ ိန်မီ

တင်မပ၍ စိစစ်အတည်မပုချက်ရယူရမည်။ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစိစစ်ေရဵေကာ်မတီသို္ဓ
တင်မပရာတွင်

ဌာနသို္ဓ

အတည်မပုပပီဵပါက

မိတ္တူအမပည်ဴအစုဳ

(တင်မပEstimate

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

အပါ)

ေပဵပို္ဓရမည်။

စိစစ်ေရဵေကာ်မတီသို္ဓတင်မပစာနှငဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ (အတည်မပုပပီဵ Estimate အပါ) ကိုဌာနသို္ဓတင်မပရမည်။

တင်ဒါေအာင်မမင်ပါက တာဝန်ယူရန်ကိစ္စမျာဵ
၂၅။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ် ကုမ္ပဏီသည်
(က) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ရန်လအ
ို ပ်ေသာ

လူအင်အာဵ၊

ယာဉ်/စက်ယန္တရာဵအင်အာဵနှငဴ်

အေထာက်အကူမပုပစ္စည်ဵမျာဵ မပညဴ်စုဳလုဳေလာက်မှုရှိေစေရဵအတွက်တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွေက်
ရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ သတ်မှတ်အရည်အေသွဵ၊ သတ်မှတ်ပမာဏ
အတိုငဵ် ပပီဵစီဵေအာင်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

(ဃ) ေဆာင်ရွေက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵတွင် အသုဳဵမပုမညဴ် ပစ္စည်ဵအမျိုဵအစာဵနှင်ဴ စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ချက်
အတွက် တာဝန်ခဳရမည်။
(င)

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှင်ဴ တိုဵတက်မှုအစီရင်ခဳစာမျာဵကို လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူထဳ အပတ်စဉ် ပုဳမှန်
တင်မပရမည်။
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(စ)

လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳစဳမပုသက်တမ်ဵအတိုငဵ် ခိုင်လုဳမှုကို အမပညဴ်အဝတာဝန်ယူရမည်။

(ဆ)

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မှအပ လုပ်ငန်ဵတွင် ေဆာင်ရွေက်ထာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အာမခဳ
သက်တမ်ဵ (၂)နှစ် မတိုင်မီ ပျက်စီဵချို့ယွင်ဵမှုမဖစ်ေပ္ဒပါက တင်ဒါလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်သူမှ
မိမစ
ိ ရိတ်မဖငဴ် တာဝန်ယမူ ပင်ဆင်ေဆာက်လုပ်ေပဵရမည်။

(ဇ)

လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရရှိေသာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာအမခာဵဌာန/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ
ေပဵေဆာင်ရမညဴ်

သတ်မှတ်အခွန်အခမျာဵကို

တာဝန်ယေ
ူ ပဵေဆာင်ရမည်။

(ဥပမာ-

ေရမီတာခ၊ လျှေပ်စစ်မီတာခစသည်)
(ဈ)

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် ေရဵနှငဴ်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာမှထတ
ု ်မပန်ထာဵသညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ရမည်။
(ည)

လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ “Safety” ဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ရမည်မဖစ်ပပီဵ
လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိလုပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိပါက တာဝန်ယေ
ူ မဖရှငဵ် ေပဵရမည်။

(ဋ)

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှ ထုတ်မပန်မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ၏ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

တင်ဒါတင်သွငဵ် မခင်ဵအတွက်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
၂၆။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ထာဵေသာ

ကုမ္ပဏီမျာဵသည် တင်ဒါဖွင်ပ
ဴ ွဲသို္ဓ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

အနည်ဵဆုဳဵ(၁)ဦဵ တက်ေရာက်ရမည်မဖစ်ပပီဵ

မတက်ေရာက်နိုင်ပါက

တင်ဒါပပိုင်မခင်ဵစာရင်ဵမှ

ပယ်ဖျက်မခင်ဵ ခဳရမည်မဖစ်သည်။
၂၇။

အိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါအဆိုမပုလွှာမျာဵကို လူကကုဳမဖငဴ်မဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှမဖစ်ေစေပဵပို္ဓမခင်ဵကို

လက်ခဳ

ေဆာင်ရွေက်ေပဵမည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီကိုယ်စာဵလှယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကာလ
အတွင်ဵ ေလျှောက်လွှာဝယ်ယူသညဴ်ေနရာတွင် လာေရာက်တင်သွငဵ် ရမည်။ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
ေန့ရက်/အချ ိန်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာသညဴ် တင်ဒါအဆိုမပုလွှာမျာဵကို တင်ဒါေကာ်မတီက
လုဵဳ ဝလက်ခဳမည်မဟုတ်ပါ။
၂၈။

ဧရာဝတီတိုငဵ် ေဒသကကီဵအတွင်ဵတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ(ေဆာင်ရွေက်ခဲဴပပီဵနှငဴ်ေဆာင်ရွေက်ဆဲ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ) ေဆာင်ရွေက်ရာ၌ အရည်ေသွဵညဳဴဖျင်ဵေသာ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှု ေနှဵေကွဵေသာ
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ သတိေပဵမခင်ဵကိုခဳထာဵရေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵကို ဤတင်ဒါ
တွင် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပပိုင်ခွငဴ်မပုမည်မဟုတ်ပါ။
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၂၉။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူမျာဵသည်
အတွင်ဵရှိ

ခန့်မှန်ဵကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရာတွင်

ေဒသေဈဵနှုန်ဵနှငေ
ဴ် လျာ်ညီသညဴ်

ေဈဵနှုန်ဵေအာက်နည်ဵလွန်ဵေသာ
တွက်ချက်ထာဵမှုမျာဵအာဵ

ေဈဵနှုန်ဵမျာဵမဖငဴ်

ဧရာဝတီတိုငဵ် ေဒသကကီဵ

တွက်ချက်ရမည်မဖစ်ပပီဵ

(သို္ဓမဟုတ်)ေဒသေဈဵနှုန်ဵထက်မျာဵလွန်ဵေသာ

ေ ကာင်ဵကျိုဵဆီေလျာ်မှုမရှိေသာ

ေဒသ

ေဈဵနှုန်ဵမဖငဴ်

ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှု

အမဖစ်

သတ်မှတ်၍ အဆိပ
ု ါတင်ဒါရှငမ
် ျာဵ၏ အဆိမု ပုေဈဵနှုန်ဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ပါ။
၃၀။

ေ ကာင်ဵကျိုဵဆီေလျာ်မှုမရှိေသာ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုမဖငဴ် ရရှိလာသညဴ် အဆိပ
ု ါေဈဵနှုန်ဵမျာဵအာဵ
အနည်ဵဆုဳဵေဈဵနှုန်ဵမဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။

၃၁။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာကုမ္ပဏီမျာဵသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ အမည်စာရင်ဵတင်မပရာတွင်
ကုမ္ပဏီတွင် လက်ရှိအမှန်တကယ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ အင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ အမည်
စာရင်ဵကိုသာ တင်သွငဵ် ရမည်။ ကုမ္ပဏီတွင် လက်ရှိအမှန်တကယ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနမခင်ဵ
မရှိေသာ အင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏အမည်စာရင်ဵကို တင်မပထာဵမခင်ဵမျ ိုဵ စိစစ်ေတွ့ရှရ
ိ ပါက အဆိုပါ
တင်ဒါရှင်၏ တင်ဒါအဆိုမပုလွှာအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။

တင်ဒါေအာင်မမင်ပပီဵလိုက်နာရန်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
၃၂။

တင်ဒါေအာင်မမင်သူသည် အမခာဵသူသို္ဓ တင်ဒါအခွငဴ်အေရဵကို ထပ်ဆငဴ်လဲေ
ွှ မပာင်ဵေရာင်ဵချမခင်ဵ
(Sub Contract)ေပဵခွငဴ်မမပုရ။ (Sub Contract) ေပဵေ ကာင်ဵေပ္ဒေပါက်လာပါက တင်ဒါလုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို ပယ်ဖျက်မည်။

၃၃။

အရည်အေသွဵစဳချ ိန်စဳညွှန်ဵမျာဵအတွက် ပူဵတွဲပါစည်ဵကမ်ဵချက်တို္ဓကုိ တင်ဒါ ေအာင်မမင်သညဴ်
ကုမ္ပဏီက လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၃၄။

တင်ဒါေအာင်မမင်သူသည်

လုပ်ငန်ဵခွငတ
် ွင်

အင်ဂျင်နီယာစာရင်ဵအတိုင်ဵ

အမှန်တကယ်ထာဵရှိမညဴ်

လုပ်ငန်ဵခွငတ
် ွင်

စက်ယန္တရာဵစာရင်ဵနှငဴ်

ထာဵရှိေဆာင်ရွေက်မခင်ဵမရှေ
ိ ကာင်ဵ

စစ်ေဆဵ

ေတွ့ရှပ
ိ ါက ကုမ္ပဏီအာဵ (၃) ကကိမ်တိုင် သတိေပဵေသာ်လည်ဵ လိက
ု ်နာမခင်ဵမရှိပါက တင်ဒါ
ေအာင်မမင်သူအမဖစ်မှ ရုတ်သိမ်ဵမည်။
၃၅။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ် ကုမ္ပဏီသည်ေဆာင်ရွေက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအာဵ သတ်မှတ်အရည်အေသွဵနှငဴ်
ကိုက်ညီမှု
ေကာ်မတီမဖငဴ်

ရှိ/မရှိ

ဧရာဝတီတိုငဵ် ေဒသကကီဵ၊

စစ်ေဆဵမခင်ဵကို

လက်ခဳရမည်။

အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ်
တင်ဒါတင်သွင်ဵစဉ်က

လက်ခဳေရဵ

စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵအတိုငဵ်

မဟုတ်ဘဲ ကွဲလွဲချက်မျာဵရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ ေငွေ ကဵမဖငဴ်မပန်လည် ေဆာင်ရွေက်ေပဵရမည်။
၃၆။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ရာတွင် သုဳဵစွဲသညဴ်လုပ်ငန်ဵပစ္စည်ဵမျာဵသည် အရည်အေသွဵ

မပညဴ်မီမခင်ဵ

မရှိေ ကာင်ဵ သက်ဆိုငရ
် ာတာဝန်ခဳအင်ဂျင်နီယာ/QC/ အရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵေရဵနှငဴ်လက်ခဳေရဵ
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ေကာ်မတီက စစ်ေဆဵေတွ့ရှလ
ိ ျှေင် ေဆာင်ရွေက်ပပီဵလုပ်ငန်ဵကို ဖျက်သိမ်ဵ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ေငွေ ကဵမဖငဴ်
မပန်လည်မပင်ဆင်ေဆာက်လပ
ု ်ေပဵရမည်။
၃၇။

မည်သညဴ်အေ ကာင်ဵေ ကာငဴ်မဖစ်ေစ တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ရန်
ပျက်ကွက်မခင်ဵ၊

စာချုပ်ပါစည်ဵကမ်ဵအတိုငဵ်

တေသွမတိမ်ဵလိက
ု ်နာမှုမရှိမခင်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵ

ေဖာက်ဖျက်မခင်ဵတို္ဓကို ေတွ့ရှပ
ိ ါက စာချုပ်ဖျက်သိမ်ဵမခင်ဵ၊ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အေရဵယူ
မခင်ဵတို္ဓကုိ ခဳရမညဴ်အမပင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှု အာမခဳ (Performance Guarantee) ကို
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဘဏ္ဍာအမဖစ် သိမ်ဵယူမခင်ဵကိုလည်ဵခဳရမည်။
တင်ဒါပယ်ဖျက်မခင်ဵ
၃၈။

အချက်အလက်မမပညဴ်စုဳေသာ တင်ဒါတင်သွင်ဵလွှာမျာဵ၊ ယုဳ ကည်လက်ခဳနိုငဖ
် ွယ်မရှိေသာ တင်ဒါ
တင်သွငဵ် လွှာမျာဵကို တင်ဒါေကာ်မတီက ပယ်ချမည်။

၃၉။

တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် မညီညွတ်ေသာတင်ဒါမျာဵကို ပယ်ချမည်။

၄၀။

တင်ဒါေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်ချ ိန်တွင် ေဆာင်ရွေက်ဆဲ တင်ဒါလုပ်ငန်ဵ
တစ်ခုလဳဵု ကိုမဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်ဵတစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

ပမာဏတစ်စုဳတစ်ရာကိုမဖစ်ေစ

ပယ်ဖျက်နိုင်

သည်။ ရပ်ဆိုငဵ် နိုင်သည်။ ထိုသို္ဓလုပင
် န်ဵရပ်ဆိုင်ဵလျှေင် ရပ်ဆိုင်ဵချ ိန်အထိ လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵမှုကို
ေကာ်မတီက တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ် ေဈဵနှုန်ဵမဖငဴ် လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵမှုအရ
ေပဵေချမည်။ တင်ဒါေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵမဖတ်ချက်သည် အတည်မဖစ်ပါသည်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုမခင်ဵနှငဴ်ေငွေပဵေချမခင်ဵ
၄၁။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီသည်
လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵရန်အတွက်

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

သတ်မှတ်ထာဵေသာကာလအတွငဵ်

လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူနှင်န
ဴ ှစ်ဦဵသေဘာတူ

လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ/လက်ခဳသညဴ်

စာချုပ်ကို တင်ဒါေအာင်မမင်ပပီဵ (၂) ပတ်အတွင်ဵ စာချုပ်ချုပ်ဆိုေဆာင်ရွေက်ရမည်။ စာချုပ်ချုပ်
ဆိုရန်

ပျက်ကွက်ပါက

တင်ဒါစေပ္ဒေငွကို

ပျက်ကွက်မှုေလျာ်ေ ကဵေငွအမဖစ်

သတ်မှတ်ပပီဵ

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဘဏ္ဍာအမဖစ် သိမ်ဵယူမခင်ဵခဳရမည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကုမ္ပဏီက
ကျခဳရမညဴ်အမပင် သတ်မှတ်စာချုပ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵအခွန်ကိုလည်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။
၄၂။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် တင်ဒါစာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီဵသညဴ်ေန့မှ (၇)ရက်အတွငဵ် လုပ်ငန်ဵ
စတင်ေဆာင်ရွေက်ရမည်။

၄၃။

တင်ဒါေအာင်မမင်သူသည် ယခုေအာင်မမင်သညဴ် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
စက်တင်ဘာလ ၊ ဒုတိယပတ် မတိုငမ
် ီ ၂၀၂၁-၂၀၂၁ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ခွငဴ်မပုရာခိုငန
် ှုန်ဵ
မပညဴ်မီသည်အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊

၂၀၂၁ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ၊

ဒုတိယပတ်မတိုင်မီ

လုပ်ငန်ဵ
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အာဵလုဵဳ ၁၀၀ % မပညဴ်မီသည်အထိလည်ဵေကာ

ပပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်ရွေက်ရမည်ဴအမပင် မပညဴ်စုဳ

ေသာ ေငွထုတ်အမှုတွဲကိုလည်ဵ တင်မပနိုင်ရမည်မဖစ်သည်။
၄၄။

တင်ဒါေအာင်မမင်ေသာ ကုမ္ပဏီသည် တင်ဒါေအာင်မမင်ပပီဵပါက ေဆာင်ရွေက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵ၏ Time
Schedule

ကိန
ု ှစ်ဖက်ညှိနှိုငဵ် မပင်ဆင်တင်မပရမည်မဖစ်ပပီဵ

လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵမှု

(၂၅%)၊

(၅၀%)၊

(၇၅%)နှငဴ် (၁၀၀%) ပပီဵစီဵမညဴ်ရက်မျာဵကို ေဖာ်မပ၍အဆိုပါရက်မျာဵအတိုငဵ် ပပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်
ရွေက် ေပဵရမည်။ အဆိုပါရက်မျာဵအတိုင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင်ေဆာင်ရွေက်နိုငမ် ခင်ဵမရှိပါက ေနာက်ကျ
ဒဏ်ေ ကဵအမဖစ် တစ်ရက်လျှေင် တင်ဒါေအာင်မမင်ေသာ လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵတစ်ခုလဳဵု ၏ (၀.၀၁%)
ကိုလုပ်ငန်ဵ

လက်ခဳသူမှေပဵေလျှော်ရမည်မဖစ်ပပီဵ

ေနာက်ကျရက်

(၉၀)ထက်ေကျာ်လန
ွ ်ပါက

လုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ဵပပီဵ အမည်ပျက်စာရင်ဵထညဴ်သွငဵ် ေ ကမငာမည်မဖစ်သည်။
၄၅။

ယခုတင်ဒါေခ္ဒယူေသာ လုပ်ငန်ဵသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ေငွလုဳဵေငွရင်ဵရန်ပုဳေငွမဖငဴ်
ေဆာင်ရွေက်ေသာလုပ်ငန်ဵမဖစ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူသည် လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ
ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ခွငဴ်မပုရန်ပုဳေငွအတွငဵ် မှသာ ေပဵေချမခင်ဵေဆာင်ရွေက်သွာဵမည်မဖစ်သည်။

၄၆။

တင်ဒါေအာင်မမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵအလိုက်ပပီဵစီဵ၍ ေငွေတာင်ဵခဳသညဴ်အခါ အရည်
အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၊အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ် လက်ခဳေရဵေကာ်မတီတို္ဓ၏ စစ်ေဆဵမှုကို
ခဳယူပပီဵလုပ်ငန်ဵ၏(၂၅%)ပပီဵစီဵပါကလုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵ၏(၂၅%)ကိုပထမအရစ်အမဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ
၊ လုပ်ငန်ဵ၏ (၅၀%) ပပီဵစီဵပါက လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵ၏ (၂၅%) ကိဒ
ု ုတိယအရစ်အမဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
လုပ်ငန်ဵ၏ (၇၅%) ပပီဵစီဵပါက လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵ၏ (၂၅%) ကို တတိယအရစ်အမဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ
ေပဵေချမည်။

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုလဳဵု

(၁၀၀%)ပပီဵစီဵပါကအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၊

အရည်

အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ် လက်ခဳေရဵေကာ်မတီတို္ဓက စစ်ေဆဵပပီဵမှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်၊
တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစိစစ်ေရဵေကာ်မတီမှ BP& BQမျာဵကို စိစစ်ပပီဵအတည်မပုပပီဵတန်ဖိုဵ
တိမု္ဓ ဖငဴ် စိစစ်၍ စတုတ္ထအရစ် (၂၅%)အာဵ ေနာက်ဆုဳဵအကကိမ်ေပဵေချမည်မဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵ
ပပီဵစီဵချ ိန်မျာဵသည် စာချုပ်ပါ Time Schedule နှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။
၄၇။

လုပ်ငန်ဵအလိုက်
အရည်

ပပီဵစီဵ၍

ေငွေတာင်ဵခဳသညဴ်အခါ

အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၊

လက်ခဳေရဵေကာ်မတီတို္ဓ၏

စစ်ေဆဵမှုကခ
ို ဳယူပပီဵ

ေထာက်ခဳချက်ရရှိမှသာ ေငွထုတ်ယူခွငဴ်ရှိမည်ကို သေဘာတူလက်ခဳရမည်။
၄၈။

လုပ်ငန်ဵအတွက်ေငွေပဵေချသညဴ်အခါတိုင်ဵ နိုငင
် ဳေတာ်သို္ဓေပဵသွငဵ် ရန်ပင်ရင်ဵမှနှုတ်ယူေပဵသွငဵ် ေငွ
Withholding Tax မဖစ်ေသာလုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏(၂%) ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်အတွက် လုပ်ငန်ဵ
တန်ဖို္ဓဵ၏(၅%)တို္ဓကုိ

အခွန်ဦဵစီဵဌာနသို္ဓေပဵေဆာင်ရမည်။

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စည်ပင်
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သာယာေရဵေကာ်မတီသို္ဓေပဵသွင်ဵရန်

လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏

(၀.၂၅%)ကို

ကုမ္ပဏီမှေပဵေဆာင်

ရမည်မဖစ်သည်။ ေပဵေဆာင်ပပီဵေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵကို ဌာနသို္ဓ မပန်လည်တင်မပရမည်။
လုပ်ငန်ဵအတွက်

ေနာက်ဆုဳဵအရစ်ေငွထုတ်ချ ိန်တွင်

အခွန်ေပဵေချမှုအေထာက်အထာဵအာဵလုဳဵ

တင်မပပပီဵမှသာ ေငွေပဵေချမည်မဖစ်သည်။
၄၉။

လုပ်ငန်ဵအာဵလုဵဳ ပပီဵစီဵ၍
မပည်ေထာင်စု

လုပ်ငန်ဵလွှဲေမပာင်ဵ/လက်ခဳေဆာင်ရွေက်ပပီဵပါက
စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏

စာရင်ဵစစ်ကန့်ကွက်ချက်၊အကကဳမပုချက်၊
မပန်လည်ေပဵသွင်ဵရမညဴ်ေငွမျာဵနှငဴ်

သက်ဆိုငရ
် ာ

စစ်ေဆဵမှုကခ
ို ဳယူမခင်ဵ၊
ညွှန် ကာဵချက်မျာဵအရ

ဒဏ်ေ ကဵမျာဵေပဵေဆာင်ရန်ရှိပါက

ေပဵေဆာင်ရမညဴ်

ဒဏ်ေ ကဵမျာဵေပဵသွငဵ် မခင်ဵမျာဵကို တင်ဒါေရွေဵချယ်ခဳရသညဴ် ကုမ္ပဏီမှ ကျခဳ ေပဵသွင်ဵရမည်။
ဝန်ခဳကတိမပုမခင်ဵ
၅၀။

တင်ဒါေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵမဖတ်ချက်မျာဵအရ လုပ်ငန်ဵတင်ဒါေအာင်မမင်သူသည် တင်ဒါ စည်ဵကမ်ဵ
မျာဵကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက တင်ဒါလက်ခဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ၏ ဆုဳဵမဖတ်ချက်နှငဴ်
အေရဵယူမှုကို သေဘာတူပပီဵမဖစ်သည်ဟု တင်ဒါေကာ်မတီမှ မှတ်ယပူ ပီဵမဖစ်သမဖငဴ် ဤမှတ်ယူချက်
ကို ကုမ္ပဏီကလက်ခဳနိုင်မှသာ တင်ဒါဝင်ေရာက် ယှဉ်ပပိုင်ရမည်။

၅၁။

တင်ဒါေအာင်မမင်သူသည် တင်ဒါေအာင်မမင်ပပီဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်သညဴ် တစ်ချိန်တည်ဵတွင်
ဤတင်ဒါစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို သိရှိလိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခဳကတိမပုပပီဵ မဖစ်ရမည်။
**************************

