ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိင
ု ်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ပညာေရဵဝန်ကြီဵဌာန
အဆငဴ်ြြငဴ်ပညာဦဵစီဵဌာန
လှည်ဵကူဵပညာေေဵဒီဂေီေကာလိပ်
ရြ်စွဲ၊၂၀၂၀ ြပညဴန
် ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၆ ) ရြ်
အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵလိုသူြျာဵလိုက်နာေြည်ဴစည်ဵကြ်ဵသတ်ြတ
ှ ်ချက်ြျာဵ
၂၀၂၀-၂၀၂၁
အသုဳဵြပုရန်ပစ္စည်ဵမျာဵြို
ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်

ြမန်မာြျပ်ေငွြဖင်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါ

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵထဳမှ

လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်တွင်
မှာယူသည်ဴေနရာသို့

တင်သွင်ဵလိုသူမျာဵအေနြဖင်ဴ

အေရာြ်ပု့စ
ိ နစ်ြဖငဴ်

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါ

တင်သွင်ဵသူမျာဵ လိုြ်နာရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို မပျြ်မြွြ် လိုြ်နာေဆာင်ရွြရ
် န် ြဖစ်ပါသည်၁။

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵသည်ဴြုမ္ပဏီသည်
အမည်ပျြ်စာရင်ဵတွင်

မပါဝင်သည်ဴ

တရာဵ၀င်မှတ်ပုဳတင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ

ြုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ရမည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵပိုင်

ပူဵတွဲတင်ြပထာဵသည်ဴ

ြုမ္ပဏီ၏

တရာဵ၀င်မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူသည် သြ်တမ်ဵြပတ်ေနပါြ အဆိုပါြုမ္ပဏီြို အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါေရွဵချယ်ေရဵ အဖွ့ဲ မှ
လြ်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်သည်ြို ကြိုတင်သိရှိပပီဵြဖစ်ရမည်။
၂။

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ
(ြ) ပူဵတွဲေဖာ်ြပပါပစ္စည်ဵအုပ်စုအလိုြ်
ြမန်မာနိုင်ငဳဗဟိုဘဏ်မှ

ယှဉ်တွဲပါသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ်

တင်ဒါအာမခဳ

ဘဏ်တစ်ခုခုသို့

စေပါ်ေငွမျာဵြို

ေပဵသွင်ဵ၍

ဘဏ်သို့

ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် တင်ဒါအာမခဳ စေပါ်ေငွ (Cheque) လြ်မှတ်ြို လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီ ေြာလိပ်၊
ဘဏ္ဍာဌာနတွင်အပ်နှဳပပီဵ၊ အဆိုပါအပ်နှဳသည်ဴ ေြပစာ မိတ္တူ ပူဵတွဲလျြ် အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါ အဆိုြပုလွှာြို
တင်သွင်ဵရမည်။ အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါ ေရွဵချယ်ြခင်ဵ မခဳရေသာ လုပ်ငန်ဵအတွြ် တင်ဒါအာမခဳေ ြဵြို
(၇)ရြ်အတွင်ဵ အေထာြ်အထာဵ ြပညဴ်စုဳစွာြဖငဴ် လှည်ဵြူဵပညာေရဵ ဒီဂရီေြာလိပ်၊ ဘဏ္ဍာဌာနတွင်
ြပန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
(ခ) အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါ ေအာင်ြမင်သူမျာဵသည် လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်မှ ေပဵပိ့မ
ု ည်ဴ Firm Order
ပါ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴ ဝယ်ယူမည်ဴ စုစုေပါင်ဵ ပစ္စညဵ် ဖိဵု ၏ ၁၀% နှင်ဴညီမျှေသာ ေငွြို Firm Order
ပါ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် သတ်မှတသ
် ည်ဴရြ်တွင် မပျြ်မြွြ် ေပဵသွင်ဵပပီဵ၊ လြ်ခဳေြပစာပူဵတွ၍
ဲ
လုပ်ငန်ဵသေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်။

၃။

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါအဆိုြပုလွှာ ေနာြ်ဆုဳဵထာဵတင်ြပရန် သတ်မှတထ
် ာဵသည်ဴ ( ၁၈.၁.၂၀၂၁ ) ရြ်ေန့၊
(၁၆:၃၀)နာရီထြ်

ေနာြ်ြျပပီဵတင်သွင်ဵလာသည်ဴ

ေလျှာြ်လွှာမျာဵြို

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါစိစစ်

ေရွဵချယ်ေရဵအဖွ့ဲ မှ လုဳဵ၀(လုဳဵ၀) လြ်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတသ
် ည်ြို သိရှိပပီဵြဖစ်ရမည်။
၄။

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါအဆိုြပုလွှာမျာဵြို လူကြုဳြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ စာတိြ
ု ်မှြဖစ်ေစ ေပဵပိ့ြု ခင်ဵြို အိတဖ
် ွင်ဴ တင်ဒါ
စိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵအဖွ့ဲ မှ လြ်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်သည်ြို သိရှိပပီဵြဖစ်ရမည်။

၅။

လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်မှ
အဆိုြပုရပါမည်။
စဉ်ဵစာဵမည်

အြခာဵပုစ
ဳ ဳြဖင်ဴ

မဟုတသ
် ည်ြို

အိတဖ
် ွင်ဴအဆိုြပုလွှာပုစ
ဳ ဳနှင်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
တင်သွင်ဵမှုြို
သိရှိပပီဵ

အိတဖ
် ွင်ဴ

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါစိစစ်

ြဖစ်ရမည်။

ပူဵတွဲထာဵသည်ဴ

တင်ဒါအဆိုြပုလွှာပုဳစဳြဖင်ဴသာ
ေရွဵချယ်ေရဵအဖွ့ဲ မှ

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵ

အိတဖ
် ွင်ဴေစျဵနှုန်ဵလွှာဇယာဵပုစ
ဳ ဳ၏

လြ်ခဳ
အေနြဖင်ဴ

စာတိုင်တုိင်ဵြို

ြပညဴ်စုဳစာွ ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵ၊ စာလုဳဵမျာဵြို ထင်ရှာဵ ြပတ်သာဵ ပီသစွာ ေဖာ်ြပေပဵရမည်။
၆။

သတ်မှတထ
် ာဵသည်ဴ အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါအဆိုြပုလွှာပုဳစဳနှင်ဴအတူ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ ြို
မြဖစ်မေနပူဵတွတ
ဲ င်ြပရမည်(ြ) လှည်ဵြူဵပညာေရဵ ဒီဂရီေြာလိပ်မှ ေပဵထာဵေသာ
မှနြ
် န်စွာေရဵသွင်ဵ၍

Computer

နှင်ဴ

Soft Copy တွင် ပါရှိသညဴ် ပုစ
ဳ ဳတွင်

ြပုစုထာဵေသာ

Soft

Copy

(စီဒီ-တစ်ချပ်)နှငဴ်အတူ

ပစ္စည်ဵတစ်ခုချင်ဵစီ၏ Specification နှင်ဴ Unit Price ေဖါ်ြပထာဵေသာ Hard Copy
(ခ) ြပညဴ်စုဳစာွ ြဖည်ဴသွင်ဵထာဵသည်ဴ

အိတဖ
် ွင်ဴေစျဵနှုန်ဵလွှာဇယာဵ

(ပစ္စည်ဵမျာဵေပဵသွင်ဵမည်ဴြာလ

(Delivery Period) ြိုတြ
ိ ျစွာေဖာ်ြပရန်နှင်ဴ ပစ္စညဵ် မျုဵတူ
ိ အုပ်စုလိုြ်ခွဲ၍ ေစျဵနှုန်ဵလွှာ ဇယာဵ
တစ်ရွြ်စီခွဲ၍တင်ြပရန်)
(ဂ) တင်သွင်ဵသည်ဴပစ္စည်ဵတစ်ခုချင်ဵအတွြ်ပဳုြပစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴဓါတ်ပုဳမျာဵ

(တင်သွင်ဵသည်ဴ

နဳပါတ်စဉ်အလိုြ် ပုတ
ဳ ွင် အမှတ်စဉ် တိြျစွာ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရန်)
(ဃ) အလွယ်တြူတုိြ်ဆိုင်စစ်ေဆဵနိုင်သညဴ်ပစ္စညဵ် မျာဵမှလွဲ၍

ြျန်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွြ်

နမူနာ

ပစ္စည်ဵမျာဵ (နမူနာေပဵပို့သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵ ေရွဵချယ်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်)
(င) နမူနာ(Sample) ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ( ၂၂.၁.၂၀၂၁ )ရြ်ေန့ ေနာြ်ဆုဳဵထာဵ၍ တင်သွင်ဵရမည် ြဖစ်ပါ
သည်။
(စ) တင်ဒါအာမခဳေ ြဵေငွေပဵသွင်ဵသည်ဴေြပစာမိတူ္တ
(ဆ) NCI ပစ္စည်ဵ တင်သွင်ဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် တင်သွင်ဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ၏ သြ်ဆိုင်ရာ Catalogue တစ်စုဳ နှငဴ်
အတူ သီဵသန့်စာအိတ်တစ်အိတစ
် ီထညဴ်၍ တင်သွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။

အိတ်ဖွင်ဴေစျဵနှုန်ဵလွှာတင်သွင်ဵမည်ဴ

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏

ေစျဵနှုန်ဵသြ်တမ်ဵတည်ပမဲမှုြာလ

(Price

Validity

Period)သည် အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါအဆိုြပုလွှာ ေနာြ်ဆုဳဵပိတ်ရြ်မှ အနည်ဵဆုဳဵ ရြ် သတ္တပတ် (၃၀)ပတ် ြာလ
တည်ပမဲမှုရှိေ ြာင်ဵ

အာမခဳရမည်။

လိုအပ်ပါြ

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါ

ေစျဵနှုန်ဵသြ်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုမည်ြိုသိရှိပပီဵြဖစ်ရမည်။

ေရွဵချယ်ေရဵအဖွ့ဲ အေနြဖင်ဴ

၈။

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါေရွဵချယ်ပဲွ အစည်ဵအေဝဵသို့ တြ်ေရာြ်ရန်
အတွြ် ေခါ်ယူပါြ အချန်ိ မေ
ီ ရာြ်ရှိရန်နှင်ဴ ေရာြ်ရှိေ ြာင်ဵ သတင်ဵပိ့ရ
ု န်တု့ြ
ိ ို ကြိုတင်သိရှိပပီဵ
ြဖစ်ရမည်။

၉။

အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွြမ
် ညဴ်

ရန်ြုန်တင
ို ်ဵေဒသကြီဵအစိုဵရအဖွ့ဲ ၏

ပစ္စည်ဵဝယ်ယူသညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ်

ကြီဵ ြပ်မှုြဖငဴ်

လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်တွင်

ဝယ်ယူမညဴ်ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ
အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵတူညီပါြ တင်သွင်ဵသညဴ် ေဈဵနှုန်ဵတူညီရမည်။
ြုမ္ပဏီမျာဵြ

တင်သွင်ဵလာသညဴ်

နှုန်ဵထာဵမျာဵအနြ်

ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵ၊
ိ

အရည်အေသွဵ၊

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵတူညီပါြ အနည်ဵဆုဳဵ တင်သွင်ဵနိုင်သညဴ် ြုမ္ပဏီ၏ နှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ ေပဵသွင်ဵနိုင်ရမည်။
၁၀။ အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါေရွဵချယ်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵအေနြဖင်ဴ မည်သည်ဴအေ ြာင်ဵေ ြာင်ဴြဖစ်ေစ မိမိ တင်သွင်ဵခွင်ဴ ရရှိသည်ဴ
တင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴ
တင်ဒါအာမခဳေ ြဵြို

ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုြိုတင်သွင်ဵရန်
နိုင်ငဳေတာ်ဘဏ္ဍာအြဖစ်

ပျြ်ြွြ်ခဲဴပါြ

သိမ်ဵယူြခင်ဵြို

သေဘာတူ

တင်သွင်ဵထာဵသည်ဴ
လြ်ခဳရမည်။

တင်ဒါ

ေအာင်ြမင်သညဴ် ပစ္စည်ဵြို Firm Order ေပဵပို့မှာယူသညဴ် လှည်ဵြူဵပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်သို့ တင်သွင်ဵရန်
ပျြ်ြွြ်ခဲဴပါြ အမည်ပျြ်စာရင်ဵ Black List သတ်မှတ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။ အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴပစ္စညဵ် မျာဵြို
ြုမ္ပဏီ၏

တရာဵဝင်ြိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ

ေပဵသွင်ဵရန်နှင်ဴ

ြုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူမှ

မှာယူသည်ဴေနရာသို့
ယူေဆာင်လာသည်ဴ

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴ

ြုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵမှ

လာေရာြ်ေပဵသွင်ဵပါြ

သြ်ဆိုင်ရာဌာနမှ

လာေရာြ်
လြ်ခဳမည်

မဟုတ်ေ ြာင်ဵ ကြိုတင်သိရှိပပီဵြဖစ်ရမည်။
၁၂။ အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵြို
ပညာေရဵဒီဂရီေြာလိပ်မှ
အရည်အေသွဵ၊

မှာယူသည်ဴေနရာသို့

ပစ္စည်ဵမျာဵစိစစ်လြ်ခဳေရဵအဖွ့ဲ ြဖင်ဴ

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵနှင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊

အေရာြ်ေပဵပို့လာပါြ
သတ်မှတ်ပစ္စညဵ်

နမူနာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ

လှည်ဵြူဵ
အမျုဵအစာဵ၊
ိ

လည်ဵေြာင်ဵ၊

တိုြ်ဆိုင်

စစ်ေဆဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ ြိုြ်ညီြခင်ဵမရှိ၊ ြွဲလွဲေနသည်ြို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါြ အဆိုပါအဖွဲ့ အေနြဖင်ဴ
လြ်ခဳမည်မဟုတ်ေ ြာင်ဵနှင်ဴ

သတ်မှတပ
် စ္စညဵ် အမျုဵအစာဵ၊
ိ

အရည်အေသွဵ၊

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵတို့နှင်ဴ

ြိုြ်ညီသည်ဴ ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵနှ
ိ
င်ဴ မပျြ်မြွြ်ြပန်လည် လဲလှယ်ေပဵရမည်။
၁၃။ ပစ္စည်ဵအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵလြ်ခဳေရဵအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵပပီဵ၊ ေြျနပ်လြ်ခဳေ ြာင်ဵ အေ ြာင်ဵ ြာဵစာ ရရှိမှသာ
တင်သွင်ဵသည်ဴပစ္စည်ဵတန်ဖဵို ၏

၂%

ြို

withholding

tax

အြဖစ်

ြဖတ်ေတာြ်ပပီဵ

ြျန်ေငွြို

ေပဵေချမည်ြဖစ်သည်။
၁၄။ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴပစ္စညဵ် မျာဵြို

မှာယူသည်ဴေနရာသို့

သတ်မှတြ
် ာလအတွင်ဵ

ေပဵသွင်ဵရန်

ပျြ်ြွြ်ပပီဵ၊ ေနာြ်ြျမှေပဵသွင်ဵလာပါြ ေနာြ်ြျေ ြဵအြဖစ် တစ်ရြ်လျှင် တင်သွင်ဵရန် ြျန်
သည်ဴ ပစ္စည်ဵတန်ဖုဵိ ၏ ၀.၀၁% ြိုြဖတ်ေတာြ်ပပီဵ၊ ြျန်ေငွြိုသာ ေပဵေချမည်ြို သိရှိပပီဵ ြဖစ်ရမည်။
၁၅။ အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါေအာင်ြမင်သည်ဴပစ္စညဵ် မျာဵအနြ် ဝယ်ယူပပီဵေနာြ်ပုိင်ဵ ြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် လိုအပ်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵမျာဵအတွြ် warranty period ြိုြုမ္ပဏီမှေတာင်ဵခဳပပီဵ၊ နှစ်ဦဵနှစ်ဖြ် သေဘာတူ စာချုပ် ဆို၍

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သည်။ မှာယူသည်ဴေနရာသို့ တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ပစ္စည်ဵ ေရာြ်ရှိချန်ိ စိစစ်လြ်ခဳေရဵအဖွဲ့နှင်ဴ
သုဳဵစွဲသူတို့၏ေရှ့ေမှာြ်တွင်(Test

Run)

စမ်ဵသပ်ေမာင်ဵနှင်ပပီဵ၊

လြ်ခဳေရဵအဖွ့ဲ နှင်ဴ

သုဳဵစွဲသူ

တို့

ေြျနပ်လြ်ခဳမှသာ ပစ္စညဵ် ြို လြ်ခဳ၍ ပစ္စည်ဵဖိဵု ေပဵေချမည် ြဖစ်သည်။
၁၆။ ရန်ြုန်တင
ို ်ဵေဒသကြီဵအတွင်ဵ

တြ္ကသိုလ်၊

ဒီဂရီေြာလိပ်၊

ေြာလိပ်မျာဵသို့

တင်ဒါတင်သွင်ဵေသာ

ပစ္စည်ဵအမျုဵအစာဵနှ
ိ
ငဴ် အရည်အေသွဵတူညီမှုရှိရမည်။
တစ်ဖြ်ေဖာ်ြပပါစည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို ဖတ်ရှုနာဵလည်သေဘာေပါြ်ပပီဵ၊ အဆိုပါစည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ နှင်ဴအညီ
အိတဖ
် ွင်ဴတင်ဒါတင်သွင်ဵြခင်ဵြို ေဆာင်ရွြန
် ိုင်ပါေ ြာင်ဵလြ်မတ
ှ ်ေရဵထိုဵအပ်ပါသည်-

တင်ဒါအဆိုြပုသူအမည်/လြ်မှတ်/

--------------------------

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵအမှတ်

--------------------------

ြုမဏ
္ပ ီ/လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ

--------------------------

အိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါေလျှောက်လွှာပုဳစဳေ ကဵနှငဴ် တင်ဒါအာြခဳေ ကဵ
စဉ်

အြျုဵအြည်
ိ

တင်ဒါေလျှောက်လွှာပုဳစဳ

တင်ဒါအာြခဳေ ကဵ(ကျပ်သန်ဵ)

ေ ကဵ
၁

Machinery & Equipment

၂၀၀၀

၀.၂၂၁

၂

Office Equipment

၂၀၀၀

၀.၂၃၂

၃

Furniture

၂၀၀၀

၀.၃၈၅

အြှတ်စဉ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)တွင် ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵြျာဵအာဵ တင်ဒါအာြခဳေ ကဵေပဵသွငဵ် ော၌
အြှတ်စဉ်တစ်ခုချင်ဵစီ၏
ြဖစ်ပါသည်။

ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ

စုစုေပါင်ဵအေပါ်တွင်

တင်ဒါအာြခဳေ ကဵ

ေပဵသွင်ဵေြည်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ် ၊ ြြန်ြာကျပ်ေငွြဖင်ဴ ဝယ်ယူြည်ဴ ----------------------------------------------------လှည်ဵကူဵပညာေေဵဒီဂေီေကာလိပ်တွင် အသုဳဵြပုြညဴ် -----------------------------------------------ပစ္စည်ဵြျာဵအတွက်အိတ်ဖွငဴေ
် စျဵနှုန်ဵလွှာ
Sr.
No

Description of Equipment

Specification

Model No

Brand

Country

Quality

Unit Price

Total Price

of Origin

(No.)

(Kyat)

(Kyat)

Attached
Catalogue
Sr.No

Price Validity Period –
ြှတ်ချက်။

ေပဵသွင်ဵြညဴ်ပစ္စည်ဵနှငဴပ
် တ်သက်သညဴ် ပုဳြပစာေွက်စာတြ်ဵြျာဵ၊ နြူနာပစ္စည်ဵြျာဵ အလာဵတူ အစာဵထိုဵ အသုဳဵြပုနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵြျာဵ၊
ပညာေပ်ဆိုင်ော အချက်အလက်ြျာဵနှင်ဴ စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵဆိုငေ
် ာ အချက်အလက်ြျာဵ ပါဝင်သညဴ် စာေွက်စာတြ်ဵြျာဵ စသည်ြျာဵကို
ေစျဵနှုန်ဵ ကြ်ဵလှြ်ဵလွှာနှင်ဴအတူ တစ်ပါတည်ဵ ြြဖစ်ြေန (ြြဖစ်ြေန) ပူဵတွဲတင်ြပေန် ြဖစ်ပါသည်။
(လက်ြှတ်)
တင်ဒါအဆိြု ပုလွှာတင်သွင်ဵသူအြည်
နိုင်ငသ
ဳ ာဵစိစစ်ေေဵကတ်အြှတ်
ကုြ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵအြည်

