
Tender Form-7,8,9 

ပြည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 
ြညာေရဵဝန်ကြီဵဌာန 

ပမန်မာနိုင်ငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာန 
အိတဖ်ွငဴ်ေစျေဵနှုန်ဵလွှာမျောဵဖိတ်ေေါ်ပေင်ဵနှငဴ်စည်ဵ ြမ်ဵသတ်မှတေ်ျေြ် 

 
၁။ ပညာေရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာနသည် ေောြ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ တိုင်ြပ်နာရီ 
မျာဵြုိ ဝယ်ယူလိုပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ တိုင်ြပ်နာရီမျာဵြုိ ေပဵသွင်ဵ/ေရာင်ဵချလိုပါြ တညမ်မဲေသာ 
ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵမျာဵြုိ ြမန်မာနိင်ုငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာန တင်ဒါလြခ်ဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရဵေြာ်မတီသ့ုိ ရုဳဵချန်ိ 
ေတွင်ဵ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ ပိတ်ရြမ်တိုင်မီ ေောြ်ေဖာ်ြပပါ စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ေည ီ
တင်သွင်ဵရန်ဖတိ်ေခါ်ေပ်ပါသည်- 
ဝယ်ယူလိုေသာြစ္စည်ဵစာရင်ဵ 
၁။တိင်ုြြ်နာရီမျောဵ 
အိတဖ်ွငဴ်ေစျေဵနှုန်ဵလွှာေရာင်ဵေျေပေင်ဵနှငဴ်တင်ဒါအာမေဳေ ြဵတင်သွင်ဵပေင်ဵ 
၂။ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵရန်ေတွြ် ေလျှောြ်လွှာပဳုစဳနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵသတ်မှတခ်ျြ် 
တစ်စုဳေစျဵနှုန်ဵနှငဴ် ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵမပီဵ တင်ဒါမပီဵဆုဳဵချနိ်ေထိ လိုြ်ပါ ေဆာင်ရွြရ်န် 
ြဖစ်ပါသည။် ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵမပီဵ၊ တင်ဒါမပီဵဆုဳဵချနိ်ေထိ ဆြ်လြ် လိုြ်ပါေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ 
မြပုပါြလည်ဵေြာင်ဵ၊ ဌာနမျာဵမှ ေခါ်ယူေသာ ညှိနှိုင်ဵေစည်ဵေေဝဵမျာဵတွင် တြ်ေရာြ်ရန် ပျြ်ြွြ် 
ပါြလည်ဵေြာင်ဵ၊ တင်ဒါေောင်ြမင်ေသာ ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေပဵသွင်ဵရန် ပျြ်ြွြ်ပါြလည်ဵေြာင်ဵ 
တင်သွင်ဵထာဵေသာ တင်ဒါောမခဳေ ြဵြုိ ြပန်လည်ထုတ်ေပဵမည် မဟုတပ်ါ။ 
အိတဖ်ွငဴ်ေစျေဵနှုန်ဵလွှာတင်သွင်ဵပေင်ဵ 
၃။ ေစျဵနှုန်ဵလွှာမျာဵောဵ တင်ဒါဖငဴ်ွသည်ဴေန့တွင် ယူေဆာင်လာရမညဴ် ြုမ္ပဏီနှငဴ်ပတ်သြ်သည်ဴ 
စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵပစ္စည်ဵ မျာဵေတွြ် ပုဳြပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ဓါတ်ပဳုမျာဵောဵ တင်သွင်ဵရမည။် 
ေလိုရိှေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵြုိ ပမန်မာြျေြ်ေငွပဖငဴ် ဝယ်ယူမညြ်ဖစ်ပါသည။် လြ်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵ  (Ex.Stock) 
ြဖစ်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵလြခ်ဳသည်ဴဌာနေေရာြ် တန်ဖိုဵြဖငဴ် ြမ်ဵလှမ်ဵရပါမည်။ ေြယ်၍ 
ေပဵသွင်ဵမညဴ် ပစ္စည်ဵ သည် ြပည်ပမှ မှာယတူင်သွင်ဵရမညဴ် ပစ္စည်ဵြဖစ်ပါြလည်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ 
ပစ္စည်ဵလြခ်ဳသည်ဴ ဌာနေေရာြ် တန်ဖိုဵြဖငဴ် ြမ်ဵလှမ်ဵရပါမည်။ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵမျာဵောဵ 
ပမန်မာြျေြ်ေငွပဖငဴ်သာ ြမ်ဵလှမ်ဵရန်ြဖစ်ပါသည။် ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵချနိ်တွင် တင်သွင်ဵမညဴ် 
ပစ္စည်ဵတစ်ခုချင်ဵေတွြ် ေစျေဵနှုန်ဵလွှာမျောဵြါေသာ အဆိုပြုေစျေဵနှုန်ဵလွှာ စာအိတအ်ာဵ ေျေြိ်ြိတ်၍ 
တင်သွင်ဵရမည်။ 
ေငွေြဵေေျေသည်ဴစနစ်(Payment Tem) 
၄။ တင်ဒါေောင်ြမင်၍ ပစ္စည်ဵ မျာဵ တင်သွင်ဵသည်ဴေခါ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵစဉ် 
ပူဵတွတဲင်ြပခဲေဴသာ နမူနာပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ပုြဳပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် တိုြ်ဆိုင်စစ်ေဆဵမပီဵ ေြာင်ဵမွန် 
ြပညဴ်စုဳစာွ လြခ်ဳရရှိမပီဵြဖစ်ေ ြာင်ဵ ပစ္စည်ဵလြ်ခဳသည်ဴ ေဖွဲ့ ၏ သြ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခဳေရာရှိထဳမှ 
ေေ ြာင်ဵ ြာဵစာ ရရှိပါြ ြျသငဴ်ေငွမျာဵြုိ ဌာနဆိုင်ရာ ေျေြ်လြ်မှတ်ပဖငဴ် သြ်ဆိုင်ရာဌာနမှ 
ေငွေပဵေချပါမည်။ နိုင်ငဳေတာမ်ှ သတ်မှတ်ေြာြ်ခဳသည်ဴ ေခွန်ေခမျာဵြုိ ြဖတေ်တာြ် 
ေပဵေချမည်ြဖစ်ပါသည။် 
 
 

 
၂/သ့ုိ 



Tender Form-7,8,9 

-၂- 
စဳေျေနိ်စဳညွှန်ဵနငဴ်ှြဳုပြစာရွြ်စာတမ်ဵ မျောဵ၊နမူနာြစ္စည်ဵမျောဵ 
၅။ ေပဵသွင်ဵမညဴ်ပစ္စည်ဵ နှငဴ် ပတသ်ြ်သည်ဴ ပုြဳပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ေလာဵတူ ေစာဵထိုဵ 
ေသဳုဵြပုနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေချြ်ေလြမ်ျာဵနှငဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာ ေချြ် 
ေလြမ်ျာဵ ပါဝင်သည်ဴ စာရွြ်စာတမ်ဵစသည်မျာဵြုိ သီဵပောဵစာအိတပ်ဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ နမူနာ 
ြစ္စည်ဵမျောဵြုိလည်ဵေြာင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ နမူနာြစ္စည်ဵနှငဴ်ြဳုပြစာရွြ်စာတမ်ဵ မျောဵ ေြဵြိုတ့င်သွင်ဵပေင်ဵ 
မရိှသည်ဴ ြစ္စည်ဵမျောဵအတွြ် ေစျေဵနှုန်ဵနှိုင်ဵယှဉ်ရာတွင် လုဳဵဝ(လုဳဵဝ) ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ြါ။ 
တင်သွင်ဵလာသည်ဴြစ္စည်ဵ အမျေ ိုဵအစာဵ/အရညအ်ေသွဵသညအ်ရညအ်ေသွဵစိစစိေရဵလုြ်ငန်ဵေြာ်မတမီှသတ်
မှတ်ထာဵေသာအမျေ ိုဵအစာဵ/ အရညအ်ေသွဵနှငဴ် မြုိြ်ညီလျှင် တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ြစ္စည်ဵြို လြခ်ဳြခင်ဵ 
ြပုမည်မဟုတပ်ါ။ ယင်ဵသုိ့ တိြ်ုဆိုင်စိစစ်နိုင်ရန်ေတွြ် နမူနာပစ္စည်ဵမတင်သွင်ဵနိုင်၍ အပငင်ဵြွာဵဖွယ် မရိှ၊ 
ပမင်သာထင်သာရှိပြီဵ၊ တိြျေေိုင်လုဳေသာ ပုြဳပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵသာ တင်ြပထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵေတွြ် 
ေဆုိပါ ပုြဳပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် တိြ်ုဆိုင်စိစစ်လြခ်ဳမည်ြဖစ်မပီဵ၊ ြဲွလွဲပါြ လြခ်ဳမည်မဟုတ်ပါ။ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ောမခဳသြ်တမ်ဵ (Warranty) သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရမည်။ 
ြစ္စည်ဵေြဵသွင်ဵမညဴ်အေျေနိ်ြာလ(Delivery  Period) 
၆။ ေေစာဆုဳဵေပဵသွင်ဵနိုင်မညဴ် ေချနိ်ြာလ၊ ေပိင်ုဵေြခာဵြုိ ေဖာ်ြပရမည်။ ယင်ဵသ့ုိ ေဖာ်ပြရာတွင် 
လြဝ်ယ်ရှိ (Ex. Stock) ပစ္စည်ဵြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵမညဴ် ပစ္စည်ဵြဖစ်ေစ၊ ေေစာဆုဳဵ ေြဵသွင်ဵနိုင်မညဴ် 
အေျေန်ိြာလ (ရြ်စွ)ဲြုိတိြျစွာေဖာ်ြပေပဵရမည်။ 
ြစ္စည်ဵထုတ်လုြ်သည်ဴနိုင်ငဳ(Country of Origin) 
၇။ ြမ်ဵလှမ်ဵချြ်ပါ ေပဵသွင်ဵမညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵောဵ မူရင်ဵထုတ်လုပ်သည်ဴ နိုင်ငဳြုိ ရှင်ဵလင်ဵ စွာ 
ေဖာ်ြပေပဵရမည်။ 
အိတဖ်ွငဴ်ေစျေဵနှုန်ဵလွှာြိတ်ရြ်နှငဴ်အိတ်ဖငဴ်ွေစျေဵနှုန်ဵလွှာြါေစျေဵနှုန်ဵသြ်တမ်ဵ (Price Validity) 
၈။ ပစ္စည်ဵမျာဵ ေပဵသွင်ဵနိုင်ပါြ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာြုိ စာေိတ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵ၍ စာေိတေ်ပါ်တွင် 
ဤရုဳဵ၏ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာ ေမှတ်ြုိ ေပါ်လွင်စွာ ေဖာ်ြပလျြ် “သ့ုိ ဥြ္ကဌ တင်ဒါလြ်ေဳေရဵနှင်ဴ 
စိစစ်ေရဵေြာ်မတ၊ီ ပမန်မာနိုင်ငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ်(၅၂)၊ ေနပြည်ေတာ်”သ့ုိ လိပ်မူ ေပဵပို့ရမည်။ 
၉။ ေိတဖ်ွငဴ်တင်ဒါပိတ်ရြမ်ှာ( ၁၅-၆-၂၀၂၁ ) ရြ်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ ြဖစ်ပါသည။် ေိတ်ဖွငဴ် ေစျဵနှုန်ဵလွှာ 
ပိတ်ရြန်ှငဴ် သတ်မှတခ်ျနိ် ြုန်ဆုဳဵမပီဵေနာြ်ပိုင်ဵမှ ေပဵပို့ေရာြ်ရှိလာသည်ဴ မည်သည်ဴ ေိတဖ်ွငဴ် 
ေစျဵနှုန်ဵလွှာြုိမဆို လြ်ခဳစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတပ်ါ။ ေေဵနှုန်ဵလွှာ တင်သွင်ဵရမညဴ်ရြမ်ှာ (၁၇-၆-၂၀၂၁)ရြ်၊ 
နဳနြ်(၉:၃၀)နာရီြဖစ်ပါသည။် 
၁၀။ တင်သွင်ဵသည်ဴ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာတွင် ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေစျဵနှုန်ဵ တညမ်မဲမ ူ ြာလသည ် ေိတဖ်ွငဴ် 
ေစျဵနှုန်ဵလွှာပိတရ်ြ်မှ သဳုဵလအတွင်ဵ တညမ်မဲမှုရှိေ ြာင်ဵ ေဖာ်ြပရပါမည်။ ဤရုဳဵေေနြဖငဴ် လိုေပ်ပါြ 
ေစျဵနှုန်ဵတညမ်မဲမှုြာလ သြ်တမ်ဵတိုဵ ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုမည် ြဖစ်ပါသည်။ သဳုဵလအတွင်ဵ တညပ်မဲသညဴ် 
ေစျေဵနှုန်ဵ တင်ပြနိုင်ပေင်ဵမရိှြါြ ထည်ဴသွင်ဵတင်ပြပေင်ဵ မပြုရ။ 
ေစျေဵနှုန်ဵညှိနှိုင်ဵပေင်ဵ 
၁၁။ တင်ဒါေပဵသွင်ဵသူသည် တင်သွင်ဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵေေပါ် ဌာနမှေခါ်ယူေသာ ေစျဵနှုန်ဵညှိနှိုင်ဵြခင်ဵ 
နှငဴ် တင်ဒါစိစစ်ေရဵေြာ်မတမီှ ေခါ်ယူေသာ ေစျဵနှုန်ဵညှိနှိုင်ဵြခင်ဵြုိ မပျြ်မြွြ် (မြျေြ်မြွြ်) 
လြခ်ဳေဆာင်ရွြေ်ပဵရမည။် ေစျဵနှုန်ဵညှိနှိုင်ဵ ေစည်ဵေေဝဵမျာဵတွင် အေျေနိ်မမီေရာြ်ရှိပေင်ဵ၊ 
ြျေြ်ြွြ်ပေင်ဵမျောဵ ရှိပါြဆြ်လြ်ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵြပုမညမ်ဟုတပ်ါ။ 
 
 

၃/သ့ုိ 



Tender Form-7,8,9 

-၃- 
လြေ်ဳဝယ်ယူပေင်ဵ 
၁၂။ ေိတဖ်ွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာြုိ လြခ်ဳသည်ဴေခါ ေရာင်ဵချမည် ဴ ြုမ္ပဏီ/ေဖွဲ့ ေစည်ဵ ထဳသို့ ေိတဖ်ွငဴ် 
ေစျဵနှုန်ဵလွှာ သြ်တမ်ဵတညမ်မဲမှု ြာလေတွင်ဵ ပစ္စည်ဵမျာဵြုိ ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေ ြာင်ဵ တရာဵဝင်စာြဖငဴ် 
သြ်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵြ ေေ ြာင်ဵ ြာဵပါမည်။ ေရာင်ဵချခွငဴ်ရရှိသူနှငဴ် သြ်ဆိုင်ရာဌာနတို့ နှစ်ဦဵ 
သေဘာတူ ေေရာင်ဵ/ ေဝယ်စာချုပ် ချုပဆ်ို၍ ဝယ်ယူေရဵြိစ္စြုိ ေဆာင်ရွြ်မည် ြဖစ်ပါသည။် 
၁၃။ ပစ္စည်ဵေရာင်ဵချခွငဴ် ရရှိသူသည် စာရင်ဵစစ်ချုပရ်ုဳဵမှ သတ်မှတထ်ာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵ 
စည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ်ေညီ လိုြ်နာ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ 
ြစ္စည်ဵအာမေဳေ ြဵတင်သွင်ဵပေင်ဵနှငဴ်ဒဏ်ေ ြဵေြဵေဆာင်ပေင်ဵ 
၁၄။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတင်ွ ေပဵသွင်ဵခွငဴ် ရရှိေသာ ပစ္စည်ဵတစ်မျ ိုဵေတွြ် ောမခဳစေပါ်ေငွေြဖစ် 
ေပဵသွင်ဵခွငဴ်ရရှိေသာ ပစ္စည်ဵ တန်ဵဖိုဵ ၏ ၁၀%(တစ်ဆယ်ရာခုိင်နှုန်ဵ)နှငဴ် ညမီျှေေသာ ြျသငဴ်ေငွြုိ ေပဵသွင်ဵ/ 
ေပဵေပ်ထာဵရမည်ြဖစ်ပါသည။် 
၁၅။ တင်ဒါတင်သွင်ဵရာ၌ တင်ဒါေပဵသွင်ဵမည်ဴ ပစ္စည်ဵောဵလုဳဵ၏ ေဆိုြပု တန်ဖိုဵေေပါ် (၁%)ြုိ 
တင်ဒါေတွြ် ောမခဳစေပါ်ေငွောဵ နိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ေသိေမှတ်ြပုထာဵသညဴ် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် P.O 
ြဖင်ဴ ေပဵသွင်ဵရန်နှင်ဴ ေိတဖ်ွင်ဴတင်ဒါ မေောင်ြမင်သူမျာဵ၏ တင်ဒါ ောမခဳစေပါ်ေငွောဵ တင်ဒါ 
ေေဵဆစ်မပီဵပါြ ေဆာလျင်စွာ ြပန်လညထ်ုတ်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည။် တင်ဒါေေဵနှုန်ဵ တင်သွင်ဵသညဴ်ေခါ P.O 
မူရင်ဵနှင်ဴမိတ္တူ တစ်ေစာင်ြုိ တင်ဒါနှင်ဴေတူ ပူဵတွဲတင်ြပရန် ြဖစ်ပါသည။်  
ပငင်ဵြယ်ပေင်ဵ 
၁၆။ ြမန်မာနိင်ုငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာန တင်ဒါလြခ်ဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရဵေြာ်မတီေေနြဖငဴ် မည်သည်ဴ ေိတဖ်ွငဴ် 
ေစျဵနှုန်ဵလွှာြုိမဆို ေြျ ိုဵေေ ြာင်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ ေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုဘဲ ြငင်ဵပယ်ပုိင်ခွငဴ်ရှိသည။် 
တင်သွင်ဵထာဵေသာ ေိတ်ဖွငဴ်ေစျဵနှုန်ဵလွှာောဵ လြခ်ဳစဉ်ဵစာဵမှုေေြခေေန (သ့ုိမဟုတ်) ဝယ်ယူမှု 
ေေြခေေနနှငဴ် ပတသ်ြ်၍မည်သည်ဴစုဳဵစမ်ဵမှုမျ ိုဵြုိမျှေေေ ြာင်ဵြပန် ြာဵမည်မဟုတပ်ါ။ 
 
 

ပမန်မာနိုင်ငဳစာစစ်ဦဵစီဵဌာန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


