ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ေနြပည်ေတာ်
အိတ်ဖွင့်ေစျးနန်းလာ တင်သွင်းသူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ

၁။

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအတွက် ိုင်ငံြခားစကအြဖ ဝယ်ယူရန်ရှိပါ၍ ေရာင်းချိုင်ေသာ

ဌာန၊

အဖွဲအစည်း၊

ညေန(၁၆:ဝ၀)နာရီ
စာစစ်ဦးစီးဌာန

ကုမဏီှင့်လုပ်ငန်းရှင်များသည်
ေနာက်ဆုံးထားလက်

ုံးအမှတ်(၅၂)၊

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို

(၁၁-၁၁-၂၀၂၀)ေန့

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေနြပည်ေတာ်သို

လိပ်မ၍
ူ

ြမန်မာိုင်ငံ

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ေပးသွင်းရမည့်

စကထုပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ စံချန်ိ စံန်းများကို မိမိတိုတင်သွင်းိုင်သည့် အစီအစဉ်ြဖင့် တင်သွင်း
ရပါမည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်ေစျးန်းလာတင်သွင်းသူများသည် ေအာက်ပါစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရပါမည်(က)

ိုင်ငံြခားစက(အြဖ) သက်ဆိုင်သည့် စံချန်ိ စံန်း၊ အရည်အေသွးများကို ေဖာ်ြပိုင်ေသာ
ပစည်းနမူနာြဖစ်ေစ၊
အမှတ်တံဆိပ်ှင့်

စာရွက်စာတမ်းများြဖစ်ေစ
အမှတ်အသားကိုေဖာ်ြပရမည်။)

တင်ြပရမည်။
ထိုင်း/

(စကထုပ်ကုန်

အင်ဒိုနီးရှား

ိုင်ငံထုတ်

ြဖစ်ရမည်။ တုတ်စက ှင့် Recycle စကများှင့် စံချန်ိ စံန
 း် အရည်အေသွး မမီေသာ
စကများ ှင့် သတ်မှတ် (gsm) မြပည့်ေသာ စကများြဖစ်ပါက တင်သွင်းသည့် တင်ဒါကို
ပယ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

တင်ဒါ တင်သွင်းရာ၌ တင်ဒါေပးသွင်းမည့် စကထုပ် အဆိုြပ တန်ဖိုးအေပ (၁ %)ကို
မိမိလုပ်ကိုင်ိုင်မည့် ေငွပမာဏ၏ တန်ဖိုးအတိုင်း တင်ဒါအတွက် အာမခံစေပေငွအား
စကထုပ် 70gsm 27”x34” အတွက် P.O တစ်ေစာင်ှင့် စကထုပ် 70gsm 24”x34”
အတွက်

P.O

တစ်ေစာင်

သီးြခားစီေပးသွင်းရန်ြဖစ်ပီး

ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ

အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် P.O ြဖင့် ေပးသွင်းရန်ှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
မေအာင်ြမင်သူများ၏ တင်ဒါအာမခံ စေပေငွအား တင်ဒါေဈးဆစ်ပီးပါက ေဆာလျင်စွာ
ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်

ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါ

ေဈးန်းတင်သွင်းသည့်အခါ

P.O

မူရင်းှင့်မိတတစ်ေစာင်ကို တင်ဒါှင့်အတူ ပူးတွဲ တင်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

ပစည်းများ၏ Price Date ကို တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ေန့ အြဖစ်သတ်မှတ်ထားရှိပီး
ေရာင်းချေသာ

ိုင်ငံြခားစက(အြဖ)များကို

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ပါရမီလမ်း၊

၁၂ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ လင်တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ ရန်ကုန်မိသို လာေရာက် ေပးသွင်း
ရမည်ြဖစ်ရာ တင်သွင်းေသာ အိတ်ဖွင့်ေစျးန်းသည် ေရာင်းချ/ဝယ်ယူ စာချပ် ချပ်ဆို
ေသာ

ေန့ရက်မှစ၍

စကထုပ်များ

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသို

(၁)လအတွင်း

အပ်ှံပီးသည့်ေန့အထိ တည်မဲေစရမည်။
(ဃ)

တင်သွင်းေသာ အိတ်ဖွင့်ေစျးန်းများသည် ိုင်ငံြခားစက(အြဖ)များှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ပစည်းများ၏ တန်ဖိုးြဖစ်၍ ယင်းတန်ဖိုးအတွက် ကျသင့်ေငွကိုသာ ေရာင်းချသူအား
ေပးေချမည်ြဖစ်ပီး အြခားေသာစရိတ်စကများကို ေရာင်းချသူကသာကျခံရမည်။

www.myanmarexam.org

-၂(င)

ိုင်ငံြခားစက(ထုပ)် များကို
လင်မိနယ်၊

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊

လင်တကသိုလ်နယ်ေြမ၊

ပါရမီလမ်း၊

အေြခခံပညာေကျာင်းသုံး

၁၂ရပ်ကွက်၊

စာအုပ်သိုေလှာင်ုံ

အနီး၊ ရန်ကုန်မိသို အေရာက်ေပးသွင်းပီး စည်းကမ်းချက်ှင့်အညီ စကထုပ် အားလုံး
လက်ခံပီးမှသာ ကျသင့်ေငွများကို ေပးေချမည်ြဖစ်ပါသည်။
(စ)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပုံစံတွင် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကို အြပည့်အစုံေဖာ်ြပရန်
အချက်အလက်များရှိပါက ထည့်သွင်းေဖာ်ြပိုင်ပါသည်။

(ဆ) အထက်အပိုဒ်(၂)(က)ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ေန့တွင် ေပးအပ်
ထားရန်ြဖစ်ပီး ေနာက်ကျ၍ ေပးပိုပါက လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
(ဇ)

ေရွးချယ်ခံရေသာ

လုပ်ငန်းရှင်/ကိုယ်စားလှယ်အား

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ

အေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ေသာေန့တွင် စာချပ်ချပ်ရန် လာေရာက်ရမည်၊
ပျက်ကွက်ပါက

ခံရမည်။
(ဈ)

ပစည်းဝယ်ယူရန်

သတ်မှတ်ေရွးချယ်ထားြခင်းကို

ိုင်ငံြခားစက(အြဖ)ေရာင်းချသည့်

ပယ်ဖျက်ြခင်း

ပင်မကုမဏီအေရာင်းဌာန(သို)

တရားဝင်

အေရာင်းကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပထားေသာ ကုမဏီသည် ေနြပည်ေတာ်၊
ုးံ အမှတ်(၅၂)၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသို လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေပးိုင်သူြဖစ်ရမည်။
(ည)

ေရွးချယ်ခံရေသာ ကုမဏီသည် ိုင်ငံေတာ်သို အြမတ်ခွန်(၂%)ေပးသွင်းရပါမည်။

(ဋ)

တင်ဒါေလာက်ထားေသာ ကုမဏီတိုတွင် သွင်းကုန/် ထုတ်ကုန်လိုင်စင် (သက်တမ်းရှိ)
ရှိရမည်။(ကုမဏီ မှတ်ပုံတင် မိတ ပူးတွဲ တင်ြပရမည်။) တင်ဒါ ဖွင့်သည့်ရက်တွင် မူရင်း
ယူေဆာင် လာရမည်။

(ဌ)

တင်ဒါေလာက်ထားသူသည်

ကုမဏ/ီ ဆိုင်၌

တာဝန်ရှိသူ

(MEMBER)

ြဖစ်ရမည်။

ြပဿနာ တစ်စုံတစ်ရာေပေပါက်လာပါက လာေရာက်ေြဖရှင်းိုင်သူြဖစ်ရမည်။
(ဍ)

တင်ဒါေအာင်ေသာ ိုင်ငံြခားစက၏ အရည်အေသွးစံန်း (GSM)၊ အရွယ်အစားှင့်
အေရာင်များ ေြပာင်းလဲမမရှိရ။ သတ်မှတ်ချက်ှင့် ြပည့်မှီြခင်း မရှိပါက တင်ဒါအဖွဲ၏
အဆုံးအြဖတ်အတိုင်း

လိုက်နာရမည်။

(အဆုံးအြဖတ်အတိုင်း

မလိက
ု န
် ာပါက

တင်ဒါေအာင်ေသာ ေစျးန်း၏ ှစ်ဆ ြပန်ေလျာ်ရမည်။)
(ဎ)

တင်ဒါေအာင်ေသာ

ကုမဏီသည်

တင်ဒါစာချပ်ချပ်ဆိုသည့်

ေန့မှစ၍

ဌာနမှ

သတ်မှတ်ေသာ ေနရာများသို (၁)လအတွင်း အေရာက်ပိုေပးရမည်။ (ရန်ကုန်မိေတာ်
စည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ်အတွင်း)
www.myanmarexam.org

-၃-

(ဏ)

တင်ဒါဖွင့်ပီး ေအာင်ြမင်သည့်ကုမဏီသည် ေနာက်တစ်ေန့တွင် ကိတင် ေငွေပးေချမ
အာမခံြဖင့် စာချပ် တန်ဖးုိ ၏ (၁၀%) ကို P.G အြဖစ် တင်သွင်းရမည်။

(တ)

ေနာက်ဆုံးစကထုပ်များ အားလုံးေပးသွင်းပီးသည့်ေန့တွင် တင်သွင်းထားေသာ ေငွကို
ြပန်လည် ထုတေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။

(ထ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေဈးန်းလာစာအိတ်ှင့်အတူ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀)ေန့တွင် မိမိတင်သွင်းမည့်
စကထုပ် 27”x34” (၅၀၀)ပါ ှင့် 24”x34” (၅၀၀)ပါ ိုင်ငံြခားစက နမူနာ(၂)ထုပ်စီကို
တစ်ပါတည်း ယူေဆာင်ပါရှိလာရမည်။
(ဒ)

ှစ်ဖက်သေဘာတူစာချပ်ဆိုထားေသာ
အြပည့်အဝေပးသွင်းိုင်ရန်

စာချပ်ပါအတိုင်း

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါလင်

စကထုပ်များ

ယင်းသိုေပးသွင်းရန်

(၁)ရက်

ပျက်ကွက်မ ေနာက်ကျတိုင်း ပျက်ကွက်ရက်အလိုက် ေပးသွင်းရန် ကျန်ေသာ တန်ဖိုး၏
(ဝ.ဝ၁ %)ကို ဒဏ်ေကးအြဖစ် ေပးသွင်းရမည်။

(ဓ)

ေနာက်ကျြခင်းအတွက်
ေပးသွင်းိုင်ြခင်းမရှိပါက
လုပ်ငန်းရှင်အမည်တိုြဖင့်

ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ေသာ်လည်း
ေနာင်ှစ်များတွင်
စကတင်ဒါကို

စကထုပ်များ

သက်ဆိုင်ရာ

ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ခွင့်

(၁၀၀%)

ကုမဏီအမည်၊
လုံးဝခွင့်ြပမည်

မဟုတ်ပါ။
(န)

နမူနာတင်သွင်းထားသည့် စကထုပ်အရည်အေသွးမကိုက်ညီလင် လုပင
် န်းအပ်ံှသက
ူ
ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ ဒဏ်ေကးကို
ေပးေဆာင်ေစြခင်းအြပင် တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်။

(ပ)

အဆိုပါ စကထုပ်များ ေနာက်ကျမအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ေနာက်ဆုံးေရာက်ရှိ
ရမည့်ေန့

ရက်အတွင်းသာြဖစ်ပီး

ယင်းသတ်မှတ်ရက်ထက်

ထပ်မံေနာက်ကျပါက

အစိုးရအဖွဲမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကးြဖစ်ေသာ စကထုပ်တန်ဖိုး၏ (ဝ.ဝ၁%)
အား ေန့စဉ်ေပးေဆာင်ရမည့်အြပင် ယင်းရက်အတွင်း မေပးပိုိုင်ပါက စကထုပ်များ
အား လက်ခံြခင်းမြပေတာ့ဘဲ ေပးသွင်းထားေသာ

P.G(၁၀%)အား ြပည်သူ့ဘာ

အြဖစ် သိမ်းယူသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ဖ)

လုပ်ငန်းလက်ခံသူသည် စကထုပ်များအေပတွင် နမူနာတင်သွင်းစဉ်က အရည်အေသွး
ေဖာ်ြပချက်ှင့် ခိုင်လုံ/မှန်ကန်မမရှိပါက တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/ ပုံှိပ်တိုက်မှ
တင်သွင်းထားရှိသည့် P.G အား ိုင်ငံပိုင်အြဖစ် သိမ်းယူမည့် အြပင် တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ အေနြဖင့် ၎င်းကုမဏ/ီ ပုံှိပ်တိုက်အား အမည်ပျက်စာရင်း(Black
List) သတ်မှတ် ပီး ေနာက်ှစ်များတွင် လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်းမြပေရး ေဆာင်ရွက်သွားမည်။
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-၄-

(ဗ)

စာချပ်ပါအပ်ှံသည့် စကထုပ်အေရအတွက် အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ေနရာ
အားလုံးကို

အပီးအြပတ်ေပးသွင်းပီးေနာက်

လုပ်ငန်းအပ်ှံသူက

(အရည်အေသွး

စစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ ေထာက်ခံချက်အရ) ေကျနပ်လက်ခံိုင်ပါက အဆိုပါ လုပ်ငန်း
အာမခံေကးေငွကို လုပ်ငန်းလက်ခံသူအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်။
(ဘ)

လုပ်ငန်းလက်ခံသူသည် မိမိရယူထားေသာ လုပ်ငန်းကို အြခားလုပ်ငန်းရှင်သို လက်လဲ
အပ်ြခင်း၊

တဆင့်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း

မြပလုပ်ရ။

ြပလုပ်ပါက

တည်ဆဲဥပေဒအရ

အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်။
(မ)

စကထုပ် (70)gsm 27’’x34’’ စကအြဖ (၅၀၀)ပါ တစ်ထုပ်လင် အေလးချန်ိ (20.75)Kg
ပါရှိရမည်။စကထုပ် (70)gsm 24”x34” စကအြဖ (၅၀၀)ပါ တစ်ထုပ်လင် အေလးချန်ိ
(18.50)kg ပါရှိရမည်။ အဆိုပါ စကထုပ်များအား ဖွင့်ေဖာက် ေရတွက် ချန်ိ တွယ်ပီး
စံမမှီသည့် တင်ဒါများကို ဖွင့်ေဖာက်ြခင်း ြပမည်မဟုတ်ပါ။

(ယ)

တင်ဒါေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အတည်ြဖစ်သည်။

(ရ)

အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေကာင့် တင်ဒါ ေခယူြခင်းကို ပယ်ဖျက်ိုင်သည်။

(လ)

စည်းကမ်းချက်များှင့်မညီွတ်ေသာ အိတ်ဖွင့်ေစျးန်းလာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်
မဟုတ်ပါ။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
ုံးအမှတ်(၅၂)၊ေနြပည်ေတာ်
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