ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ
ြညောထရိုးဝန်က

ိုးဌောန

အဆင်ပမ္င်ြညောဦိုးစိုးဌောန
ြညောထရိုးဒဂရထ

ောလြ် (ထတောင်င)ူ
ရ

်စွဲ။ ၂၀၂

ခုနှစ၊်

လ၊ (

)ရ

်။

အတ်ဖင်တင်ဒါအဆပု ြြုလော
သုို့
ဥ

ကဋ္ဌ

ြစစည်ိုးဝယ်ယူထရိုးအဖွဲွဲ့
ထတောင်ငူြညောထရိုးဒဂရထ
အထ

ောင်ိုးအရော။

ောလြ်

ပမ္န်မ္ော

ျြ်ထငပဖင်

ဝယ်ယူမ္ည်

………………………………………

……………………….. အတ်ဖင်တင်ဒါအဆပု ြြုလော ထြိုးြတ
ုို့ င်သင်ိုးပခင်ိုး။
ြညောထရိုးဝန်က
ထ

ိုးဌောန၊

………………………………

ောလြ်တုို့တင် အသံုိုးပြြုရန်အတ

…………………………………..
ထ ိုးနှုန်ိုးလော

တ

ကသုလ်/

ဒဂရထ

ောလြ်/

် ပမ္န်မ္ော

ျြ်ထငပဖင် ဝယ်ယူမ္ည် ……………………………..

အတ

အတ်ဖင်တင်ဒါ

်

ု ြူိုးတွဲြါစောရင်ိုးအတုငိုး် နမ္ူနာြစစည်ိုး (

အဆုပြြုလောနှင်အတူ

)မ္ျြုိုး၊ ြံုပြစောရွ

်စောတမ္်ိုး (

အတ်ဖင်
)မ္ျြုိုးတန
ုို့ ှင်

အတူ ြူိုးတွဲတင်သင်ိုးအြ်ြါသည်။

(လ

တင်ဒါအဆုပြြုလောတင်သင်ိုးသူအမ္ည်
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

တ်အမ္ှတ်

……………………

-

……………………

-

……………………

င
ု ဖ
် ုန်ိုးအမ္ှတ် -

……………………

-

……………………

ုြူိုးတွဲတင်ပြရန်)

ုမ္ပဏ/ လုြ်ငန်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုး၏ လြ်စော
ုမ္ပဏတယ်လဖုန်ိုးအမ္ှတ်/ လ
ဆ

- ……………………
-

ုမ္ပဏ/ လုြ်ငန်ိုးအမ္ည်/ မ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ်
(မ္တတူ

်မ္ှတ်)

်သယ်ရန်အိုးလ်ထမ္ိုး လြ်စော

်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရိုးနှစ်၊ ပမ္န်မ္ော

ျြ်ထငပဖင် ဝယ်ယူမ္ည် ထတောင်ငူြညောထရိုးဒဂရထ

အသံုိုးပြြုမ္ည် …………………………………………………………………… ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအတ
Sr.
No

Description of Equipment Specification

Model No

Brand

Country of

Quality

Origin

(No.)

ောလြ်တင်
် အတ်ဖင်ထ ိုးနှုန်ိုးလော

Unit Price Total Price
(Kyat)

(Kyat)

Attached
Catalogue
Sr. No

Price Validity Periodမ္ှတ်ချ

်။

ထြိုးသင်ိုးမ္ည်ြစစည်ိုးနှင်ြတ်သ

်သည် ြံုပြစောရွ

ြစစည်ိုးမ္ျောိုး၊ ြညောရြ်ဆုငရ
် ော အချ
စသည်မ္ျောိုး

ု ထ ိုးနှုန်ိုး

်အလ

်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုး၊ နမ္ူနာြစစည်ိုးမ္ျောိုး အလောိုးတူ အစောိုး

်မ္ျောိုးနှင် စံချန်စံညန်ိုးဆုင်ရော အချ

်အလ

ိုးု အသံုိုးပြြုနုင်သည်

်မ္ျောိုး ြါဝင်သည် စောရွ

်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုး

မ္်ိုးလှမ္်ိုးလောနှင်အတူ တစ်ြါတည်ိုး မ္ပဖစ်မ္ထန (မ္ပဖစ်မ္ထန) ြူိုးတွဲတင်ပြရန် ပဖစ်ြါသည်။
(လ

်မ္ှတ်)

တင်ဒါအဆုပြြုလောတင်သင်ိုးသူအမ္ည်

…………………………………………..

နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

…………………………………………..

တ်အမ္ှတ်

ုမ္ပဏ/ လုြ်ငန်ိုးအမ္ည်
ဆ

်သယ်ရမ္ည် ဖုန်ိုးနံြါတ်

အိုးလ်ထမ္ိုးလြ်စော

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ
ြညောထရိုးဝန်က

ိုးဌောန

အဆင်ပမ္င်ြညောဦိုးစိုးဌောန
ထတောင်ငူြညောထရိုးဒဂရထ
ရ
အတ်ဖင်တင်ဒါတင်သင်ိုးလုသူမ္ျောိုးလု
၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဒဂရထ

ဘဏ္ဍောနှစ်တင်

ောလြ်/ ထ

မ္ြျ

်မ္

် လု

တင်ပြ
ုမ္ပဏ

ခုနှစ်၊

်နာရမ္ည်စည်ိုး
ျြ်ထငပဖင်

မ္်ိုးသတ်မ္ှတ်ချ

်နာထဆောင်ရွ

ောိုးသည်

)ရ

်။

်မ္ျောိုး

………………………..

တ

ကသုလ်/

ု ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံသောိုး လုြ်ငန်ိုးရှင်မ္ျောိုး

ထ
် ဖော်ပြြါ အတ်ဖင်တင်ဒါတင်သင်ိုးသူမ္ျောိုး လု

အမ္ည်ြျ

လ၊ (

ံ

်ြစ
ုို့ နစ်ပဖင် ဝယ်ယူမ္ည်ပဖစ်ြါ၍ အတ်ဖင်တင်ဒါ တင်သင်ိုးလုသူမ္ျောိုး
်နာရမ္ည် စည်ိုး

မ္်ိုးချ

်မ္ျောိုး

ု

်ရန် ပဖစ်ြါသည်။

၁။ အိတ်ဖွင်တင်ဒါတင်သွင််းသည်ကုမ္ပဏီသည်
နုငင
် ံသောိုးြုင်

်စွဲ၊ ၂၀၂

ောလြ်မ္ျောိုးတင် အသံုိုးပြြုရန် ြစစည်ိုးမ္ျောိုး

မ္ှ မ္ှောယူသည်ထနရောသုို့ အထရော
အထနပဖင် ထအော

ပမ္န်မ္ော

ောလြ်

်စောရင်ိုးတင်

တရောိုးဝင်မ္တ
ှ ်ြတ
ံု င်ဖွဲွဲ့စည်ိုး

မ္ြါဝင်သည်

ောိုးသည်

ပမ္န်မ္ော

ုမ္ပဏအဖွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစ်ရမ္ည်။

ုမ္ပဏ၏ တရောိုးဝင်မ္ှတ်ြံုတင်မ္တတူသည် သတ်တမ္်ိုးပြတ်ထနြါ

ု အတ်ဖင်တင်ဒါထရွိုးချယ်ထရိုး အဖွဲွဲ့မ္ှ လ

်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတ်သည်

ြူိုးတွဲ
အဆုြါ

ု က

ြုတင်

သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။
၂။ အိတ်ဖွင်တင်ဒါတင်သွင််းသူမ္ ်းအနေဖဖင်
(

) ြူိုးတွဲထဖော်ပြြါြစစည်ိုးအုြ်စုအလု
စထြေါ်ထငမ္ျောိုး

ု

်

ယှဉ်တွဲြါသတ်မ္ှတ်

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံဗဟုဘဏ်မ္ှ

ထြိုးသင်ိုး၍ ဘဏ်သုို့ ထြိုးသင်ိုး
………………………

တ

အသအမ္ှတ်ပြြု

ောိုးသည်

တင်ဒါအောမ္ခံ

ောိုးသည်

ဘဏ်တစ်ခုခုသုို့

ောိုးသည် တင်ဒါအောမ္ခံ စထြေါ်ထင (Cheque) လ
ကသုလ်/

ဒဂရထ

ောလြ်/

အြ်နှံပြိုး၊ အဆြ
ု ါအြ်နှံသည် ထပြစော မ္တတူ ြူိုးတွဲလျ

ထ

ောလြ်၊

တ
(ခ)

ိုး

ု (၇)ရ

ကသုလ/် ဒဂရထ

်အတင်ိုး အထ
ောလြ်/ ထ

ော

် အတ်ဖင်တင်ဒါ အဆပု ြြုလော

် တင်ဒါ

်ဆုငရ
် ောဌောန/ တ

ုတ်ယူနုင်သည်။

ကသုလ်/ ဒဂရထ

ောလြ်/

ောလြ်မ္ျောိုးမ္ှ ထြိုးြမ္
ုို့ ည် Firm Order ြါ တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည် ဝယ်ယူမ္ည် စုစုထြါင်ိုး

ြစစည်ိုးဖုိုး၏ ၁၀% နှင် ညမ္ျှထသော ထင
ရ

ု

ောိုး ပြည်စံုစောပဖင် ………………………

ောလြ်၊ ဘဏ္ဍောဌောနတင် ပြန်လည်

အတ်ဖင်တင်ဒါ ထအောင်ပမ္င်သူမ္ျောိုးသည် သ
ထ

်အ

ု

ဘဏ္ဍောဌောနတင်

တင်သင်ိုးရမ္ည်။ အတ်ဖင်တင်ဒါ ထရွိုးချယ်ပခင်ိုး မ္ခံရထသော လုြ်ငန်ိုးအတ
အောမ္ခံထ

်မ္ှတ်

်တင် မ္ြျ

ချြုြဆ
် ုရမ္ည်။

်မ္

ု Firm Order ြါ စောချြုြ်ချြုြ်ဆုရန် သတ်မ္ှတ်သည်

်ထြိုးသင်ိုးပြိုး၊ လ

်ခံထပြစောြူိုးတွဲ၍ လုြ်ငန်ိုးသထဘောတူစောချြုြ်

-၂၃။ အတ်ဖင်တင်ဒါအဆပု ြြုလော
ရ

ထနာ

်ထနို့၊ (၁၆:၃၀) နာရ

ဆ
် ံုိုး

် ထနာ

်

ောိုးတင်ပြရန်

သတ်မ္ှတ်

ောိုးသည်

ျပြိုးတင်သင်ိုးလောသည် ထလျှော

တင်ဒါ စစစ်ထရွိုးချယ်ထရိုးအဖွဲွဲ့မ္ှ လံိုးု ဝ (လံိုးု ဝ) လ

(၁၅-၁-၂၀၂၁)

်လောမ္ျောိုး

ု အတ်ဖင်

်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည် မ္ဟုတ်သည်

ု သရှပြိုး

ပဖစ်ရမ္ည်။
၄။ အတ်ဖင်တင်ဒါအဆပု ြြုလောမ္ျောိုး

ု

လူက

ံြုပဖင်ပဖစ်ထစ၊

အတ်ဖင်တင်ဒါ စစစ်ထရွိုးချယ်ထရိုးအဖွဲွဲ့မ္ှ လ
၅။ ထတောင်ငူြညောထရိုး တ

ကသုလ/် ဒဂရထ

စောတု

်မ္ှပဖစ်ထစ

်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတ်သည်
ောလြ်/ ထ

ောလြ်မ္ှ သတ်မ္ှတ်

်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည် မ္ဟုတ်သည်

ောိုးသည် အတ်ဖင်
ု အတ်ဖင်တင်ဒါ

ု သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။ အတ်ဖင်တင်ဒါ

တင်သင်ိုးသူမ္ျောိုးအထနပဖင် အတ်ဖင်အဆပု ြြုလော ြံုစံနှင် ြူိုးတွဲ
ဇယောိုးြံုစံ၏ စောတုငတ
် ုငိုး်

ု

ု သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။

တင်ဒါအဆုပြြုလောြံုစံပဖင်သော အဆပု ြြုရြါမ္ည်။ အပခောိုးြံုစံပဖင် တင်သင်ိုးမ္ှု
စစစ်ထရွိုးချယ်ထရိုးအဖွဲွဲ့မ္ှ လ

ထြိုးြပုို့ ခင်ိုး

ောိုးသည် အတ်ဖင်ထ ိုးနှုန်ိုးလော

ု ပြည်စံုစော ပဖည်သင်ိုးပြိုး၊ စောလံုိုးမ္ျောိုး

ု

င်ရှောိုးပြတ်သောိုးြသစော

ထဖော်ပြထြိုးရမ္ည်။
၆။ သတ်မ္ှတ်
မ္ျောိုး
(

ောိုးသည် အတ်ဖင်တင်ဒါအဆုပြြုလောြံုစံနှင်အတူ ထအော

ထ
် ဖော်ပြြါ စောရွ

်စောတမ္်ိုး

ု မ္ပဖစ်မ္ထန ြူိုးတွဲတင်ပြရမ္ည်) ထတောင်ငူြညောထရိုး တ

ကသုလ/် ဒဂရထ

တင် ြါရှသည် ြံုစံတင် မ္ှန်
(CD-တစ်ချြ်)နှင်အတူ
ထဖော်ပြ

ောလြ်/ ထ

ောလြ်မ္ှ ထြိုး

ောိုးထသော Soft Copy

န်စောထရိုးသင်ိုး၍ Computer နှင် ပြြုစု

ောိုးထသော Soft Copy

ြစစည်ိုးတစ်ခုချင်ိုးစ၏

Specification

နှင်

Unit

Price

ောိုးထသော Hard Copy

(ခ) ပြည်စံုစောပဖည်သင်ိုး

ောိုးသည် အတ်ဖင်ထ ိုးနှုန်ိုးလောဇယောိုး (ြစစည်ိုးမ္ျောိုး

ောလ (Delivery Period)
ထ ိုးနှုန်ိုးလော ဇယောိုး တစ်ရွ
(ဂ) တင်သင်ိုးသည်

ု တ

ူတု

ျစော ထဖော်ပြရန်နှင် ြစစည်ိုးမ္ျြုိုးတူအြ
ု ်စုလု

် ခွဲ၍

်စိုးခွဲ၍ တင်ပြရန်)

ြစစည်ိုးတစ်ခုချင်ိုးအတ

(တင်သင်ိုးသည် နံြါတ်စဉ်အလု
(ဃ) အလယ်တ

ထြိုးသင်ိုးမ္ည်

်

ြံုပြစောရွ

် ြံုတင် အမ္ှတ်စဉ် တ

်ဆုင်စစ်ထဆိုးနုငသ
် ည်

ြစစည်ိုးမ္ျောိုးမ္ှ

်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုးနှင်
ျစော

ဓါတ်ြံုမ္ျောိုး

ညသ
် င်ိုးထဖော်ပြရန်)

လ၍
ွဲ

ျန်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအတ

်

နမ္ူနာ ြစစည်ိုးမ္ျောိုး (နမ္ူနာထြိုးြုို့သည် ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအောိုး ဦိုးစောိုးထြိုး ထရွိုးချယ်သောိုးမ္ည်
ပဖစ်ြါသည်။)
(င) နမ္ူနာ (Sample) ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအောိုး (

)ရ

်ထနို့ ထနာ

ဆ
် ံုိုး

ောိုး၍ တင်သင်ိုးရမ္ည်

(ဆ) NCI ြစစည်ိုး တင်သင်ိုးသူမ္ျောိုးအထနပဖင် တင်သင်ိုးသည် ြစစည်ိုး၏ သ

်ဆုငရ
် ော Catalogue

ပဖစ်ြါသည်။
(စ) တင်ဒါအောမ္ခံထ

ိုးထင ထြိုးသင်ိုးသည် ထပြစောမ္တတူ

တစ်စံုနှင်အတူ သိုးသနို့်စောအတ် တစ်အတ်စ

ည်၍ တင်သင်ိုးရမ္ည်ပဖစ်ြါသည်။

-၃၇။ အတ်ဖင်ထ ိုးနှုန်ိုးလော တင်သင်ိုးမ္ည် ြစစည်ိုးမ္ျောိုး၏ ထ ိုးနှုန်ိုးသ
Validity Period)သည် အတ်ဖင်တင်ဒါ အဆပု ြြုလော ထနာ
(၃၀)ြတ်

ောလ တည်ပမ္ွဲမ္ရ
ှု ှထ

အဖွဲွဲ့အထနပဖင် ထ ိုးနှုန်ိုးသ

က် ေ် အတွက် ထခေါ်ယူြါ

တုို့

ြုတင်သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။

၉။ အိတ်ဖွင်တင်ဒါန ်းခ ယ်ဖခင််းခံ သူမ္ ်းအနေဖဖင်
တင်သင်ိုး
လ

်

ု သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။

ရ
် ှရန်နှင် ထရော

အစည််းအန ်းသိုို့

်ရှထ

ောင်ိုး သတင်ိုးြုို့ရန်

မ္ည်သည်အန က င််းန က င်ဖဖစ်နစ

မ္ိမ္ိ

ိသည် တင်ဒါနအ င်ဖမ္င်သည် ပစစည််းတစ်ခုခုကို တင်သွင််း ေ် ပ က်ကွက်ခွဲပါက

ောိုးသည် တင်ဒါအောမ္ခံထ

ိုး

ု နုင်ငထ
ံ တော်ဘဏ္ဍောအပဖစ် သမ္်ိုးယူပခင်ိုး

်ခံရမ္ည်။ တင်ဒါ ထအောင်ပမ္င်သည် ြစစည်ိုး

ဒဂရထ

်မ္ှ အနည်ိုးဆံုိုး ရ

အိတ်ဖွင်တင်ဒါန ်းခ ယ်ပွွဲ

အချန်မ္ထရော

ောလ (Price

အတ်ဖင်တင်ဒါ ထရွိုးချယ်ထရိုး

်တမ္်ိုးတုိုးထြိုးရန် ထတောင်ိုးဆုမ္ည်

တက်န

တင်သွင်း် ခွင်

ဆ
် ံုိုးြတ်ရ

ောင်ိုး အောမ္ခံရမ္ည်။ လုအြ်ြါ

၈။ အိတ်ဖွင်တင်ဒါတင်သွင််းသူမ္ ်းအနေဖဖင်
ုက

်တမ္်ိုးတည်ပမ္ွဲမ္ှု

ောလြ်/ ထ

ု သထဘောတူ

ု Firm Order ထြိုးြမ္
ုို့ ှောယူသည် တ

ောလြ်သုို့ တင်သင်ိုးရန် ြျ

်

်ခွဲြါ

အမ္ည်ြျ

ကသုလ်/

်စောရင်ိုး Black List

သတ်မ္ှတ်မ္ည် ပဖစ်ြါသည်။
၁၀။ အတ်ဖင်တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည်ြစစည်ိုးမ္ျောိုး
သည်

ုမ္ပဏ၏

တစ်ဦိုးဦိုးမ္ှ
သ

တရောိုးဝင်

လောထရော

ုယ်စောိုးလှယ်လစ
ွဲ ော

်ထြိုးရန်နှင်

်ဆုငရ
် ောဌောနမ္ှ လ

ု မ္ှောယူသည်ထနရောသုို့ အတ်ဖင်တင်ဒါထအောင်ပမ္င်
ုမ္ပဏဝန်

်ခံမ္ည် မ္ဟုတ်ထ

ောင်ိုး က

၁၁။ အိတ်ဖွင်တင်ဒါနအ င်ဖမ္င်သည်ပစစည််းမ္ ်းကို
ထတောင်ငူြညောထရိုး တ

ကသုလ်/ ဒဂရထ

ယူထဆောင်လောသည်
မ္်ိုးမ္ဟုတ်သူမ္ှ

ုမ္ပဏဝန်

လောထရော

်ထြိုးသင်ိုးြါ

ြုတင်သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။
မ္ှောယူသည်ထနရောသုို့ အထရော

ောလြ်/ ထ

ထ
် ြိုးြုို့လောြါ

ောလြ်မ္ှ ြစစည်ိုးမ္ျောိုး စစစ်လ

်ခံထရိုး

အဖွဲွဲ့ပဖင် သတ်မ္ှတ်ြစစည်ိုး အမ္ျြုိုးအစောိုး၊ အရည်အထသိုး၊ စံချန်စံညန်ိုးနှင် လည်ိုးထ
နမ္ူနာြစစည်ိုးမ္ျောိုးနှင်
ွဲလွဲထနသည်

လည်ိုးထ

ောင်ိုး၊

ု စစ်ထဆိုးထတွဲ့ရှြါ

သတ်မ္ှတ်ြစစည်ိုးအမ္ျြုိုးအစောိုး၊
ြစစည်ိုးအမ္ျြုိုးအစောိုးနှင် မ္ြျ
ောင်ိုး

ပဖတ်ထတော

်မ္

်

ထြိုးထချမ္ည်

စံချန်စံညန်ိုး

်ခံထရိုးအဖွဲွဲ့၏

ပ် ြိုး

ျန်ထင
ထနာ

်

်ညပခင်ိုးမ္ရှ၊

်ခံမ္ည်မ္ဟုတ်ထ
တန
ုို့ ှင်

စစ်ထဆိုးပြိုး၊

ောိုးစော ရရှမ္ှသော တင်သင်ိုးသည် ြစစည်ိုးတန်ဖုိုး၏ ၂%

်ပြိုး၊

တင်သင်ိုးရန်

အဆုြါအဖွဲွဲ့ အထနပဖင် လ

ု

ောင်ိုး၊

ု

ောင်ိုးနှင်
်ညသည်

် ပြန်လည် လွဲလှယ်ထြိုးရမ္ည်။
ထ

ျနြ်လ

်ခံထ

ောင်ိုး

ု withholding tax အပဖစ်

ု ထြိုးထချမ္ည်ပဖစ်သည်။

၁၃။ တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည်ြစစည်ိုးမ္ျောိုး
ြျ

်ဆုင်စစ်ထဆိုးမ္ည်ပဖစ်ပြိုး၊

အရည်အထသိုး၊

၁၂။ ြစစည်ိုးအရည်အထသိုးစစ်ထဆိုးလ
အထ

တု

မ္်ိုး

ျမ္ှ

ု မ္ှောယူသည်ထနရောသုို့ သတ်မ္ှတ်
ထြိုးသင်ိုးလောြါ

ျန်သည်ြစစည်ိုးတန်ဖုိုး၏
ု သရှပြိုး ပဖစ်ရမ္ည်။

၀.၀၁%

ထနာ
ု

်

ျထ

ောလအတင်ိုး ထြိုးသင်ိုးရန်
ိုးအပဖစ်

ပဖတ်ထတော

်ပြိုး၊

တစ်ရ
ျန်ထင

်လျှင်
ုသော

-၄၁၄။ အတ်ဖင်တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအန
လအ
ု ြ်သည် ြစစည်ိုးမ္ျောိုးအတ

် ဝယ်ယူပြိုးထနာ

် Warranty Period

ု

်ြင
ု ိုး် ပြင်ဆင်

န်ိုးသမ္်ိုးရန်

ုမ္ပဏမ္ှ ထတောင်ိုးခံပြိုး၊ နှစ်ဦိုးနှစ်ဖ

်

သထဘောတူစောချြုြ် ချြုြ်ဆု၍ ဝယ်ယူမ္ည်ပဖစ်သည်။ မ္ှောယူသည်ထနရောသုို့ တင်သင်ိုးလောသည်
ြစစည်ိုးထရော

်ရှချန် စစစ်လ

ထမ္ောင်ိုးနှင်ပြိုး၊ လ

်ခံထရိုးအဖွဲွဲ့နှင် သံုိုးစွဲသူတုို့၏ထရှွဲ့ထမ္ှော

်ခံထရိုးအဖွဲွဲ့နှင် သံုိုးစွဲသူတုို့ ထ

ျနြ်လ

်တင် (Test Run) စမ္်ိုးသြ်

်ခံမ္ှသော ြစစည်ိုး

ု လ

်ခံ၍

ြစစည်ိုးဖုိုး ထြိုးထချမ္ည်ပဖစ်သည်။
တစ်ဖ
ချ

်ထဖော်ပြြါစည်ိုး

်မ္ျောိုးနှင်အည

မ္်ိုးချ

်မ္ျောိုး

ု ဖတ်ရှုနာိုးလည်သထဘောထြါ

အတ်ဖင်တင်ဒါတင်သင်ိုးပခင်ိုး

ု

ထဆောင်ရွ

်နုငြ
် ါထ

်ပြိုး၊ အဆြ
ု ါစည်ိုး
ောင်ိုး

လ

်မ္ှတ်ထရိုး

အြ်ြါသည်။

တင်ဒါအဆုပြြုသူအမ္ည်/လ
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

်မ္ှတ်/

တ်ပြောိုးအမ္ှတ်

ုမ္ပဏ/ လုြ်ငန်ိုးလြ်စော

............................................
............................................
............................................

......................................................................................................
ဆ

်သယ်ရန် အိုးလ်ထမ္ိုးလြ်စော .....................................................

မ္်ိုး
ိုးု

