
လလျှောက်လွှာအမှတ်စဉ် ( မန္တလလး - S ---------------- ) 

 

သို ့

 ဥက္က ဌ 

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလောင်းချလေးလကာ်မတီ 

        ေကစ်ွဲ။ ------------------------------ 

အလကကာင်းအော။ ကျွန်း/သစ်မာသစ်လုံး/သစ်ခွဲသားများ(အထူး)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖဖင့် လောင်းချော 

တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ဝယ်ယူခွင့်ဖပုပါေန်လလျှောက်ထားဖခင်း။ 

 

၁။ ဖပည်တွင်းလောင်းဝယ်လေးနှင့် သစ်စက်ဌာနမှ ကျင်းပဖပုလုပ်မည့် (အထူး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဝင်လောက် 

ခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သမာဓိအာမခံလကကးလငွ ကျပ်(၁၀၀)သိန်း (ကျပ်သိန်းတစ်ောတိတ)ိ အား 

(--------------------------------------) လဒသတွင်(----------------------------------)ဘဏ်၏ အာမခံချက်      

( Payment  Order Cheque )  အမှတ် ----------------------------- ဖဖင့် လပးသွင်းအပ်ပါသည်။   

၂။ ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ သတ်မှတထ်ားလသာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းများအား လိုက်နာလောင်ေွက် 

ပါမည်ဟု ကတိဖပုပါ၍ ---------------------------------------------------သစ်ေိုင်/သစ်စက်/ကုမွဏီမှ 

(အထူး)  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတွင် ဝင်လောက်လစျးလပးမည့်သူ ( ၂)ဦး၏ စာေင်းအား လပးပိုအ့ပ်ပါသည်။ 

 

 အမည်   မှတ်ပုံတင်အမှတ်   နမူနာလက်မှတ်   

 

-----------------------        --------------------- ၁။--------------  ၂။----------------- ၃။---------------- 

 

-----------------------        --------------------- ၁။--------------  ၂။----------------- ၃။---------------- 

 

( မန္တလလးတိုင်းလဒသကကီးေှိ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံး/သစ်ခွဲသားများအတွက်ဖဖစ်ပါသည် ) 

  

      လုပ်ငန်းေှင်လက်မှတ်       ------------------------------ 

      အမည်         ------------------------------ 

     လုပ်ငန်းတံေိပ်   နိုင်ငံသားစိစစ်လေးကဒ်အမှတ်   ----------------------------- 

      ေက်သယွ်ေမည့်ဖုန်းနံပါတ်      ----------------------------- 

 



  

 

ကျွန်း/သစ်မာသစ်လုံး/သစ်ခွဲသားများ (အထူး)အိတ်ဖွင့်/အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ( Special Open Tender  / 

Open Tender ) စနစ်ဖဖင့် ဝယ်ယူောတွင် လိုက်နာေမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

 

၁။ သစ်လတာဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ဖပုထားသည့် သစ်စက်၊ သစ်ေိုင်၊ သစ်အလချာထည်နှင့် ပတ်သက်သည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စ င်ေှိသမူျားသာ PO သွင်းပပီး ဝင်လောက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ေှိသည် ။ PO တစ်လစာင်အတွက် 

လပးသွင်းသ(ူ၂)ဦးသာ တင်ဒါခန်းမအတွင်းသို ့ ဝင်လောက်ခွင့်ဖပုမည်။တင်ဒါခန်းမအတွင်းဝင်လောက် 

၍ တင်ဒါလစျးနှုန်း တင်သွင်းလွှာတွင် လက်မှတ်လေးထိုးမည့်သူ၏ အမည်နှင့် လက်မှတ်ကို ကကိုတင် 

၍ တင်ဖပထားေမည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်လေးကဒ် မူေင်း ယူလောင်လာေမည်။ ( တင်ဒါဝင်လောက်ခွင့် 

ေပ်ေိုင်းဖခင်းခံထားေသူများအား ဝင်လောက်ခွင့်မဖပုပါ။ )  

၂။ လပ်ပုံများကို တင်ဒါလစျးနှုန်း တင်သွင်းလိုသူသည် ဝယ်လိုလသာတန်ပမာဏ အလပါ်မူတည်ပပီး 

သတမ်ှတ်ထားလသာ တင်ဒါလလျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖဖည့်စွက်၍ လအာက်လဖာ်ဖပပါအတိုင်း သမာဓိ 

အာမခံလကကးလငွ ( Earnest Money ) ကုိ ဖပည်တွင်းလောင်း/စက် (ရံုးချုပ်) / တိုင်းလဒသကကီး/ 

ဖပည်နယ်အလိုက် သက်ေိုင်ော ဖပည်တွင်းလောင်း/စက်၊ မန်လနဂျာများသို ့'' အာမခံချက်'' ( Payment 

Order ) ဖဖင့် လပးသငွ်းနိုင်ပါသည်။ 

         တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ပမာဏ(တန်)  သမာဓိအာမခံလကကးလငွ(ကျပ်) 

  (က) သစ်လုးံ/ခွဲသား (၁)တန်မှ (၅၀)တန်အထိ    ၂၅ သိန်း 

  (ခ) သစ်လုးံ/ခွဲသား (၅၁)တန်မှ (၂၀၀)တန်အထိ   ၅၀ သိန်း 

  (ဂ) သစ်လုးံ/ခွဲသား (၂၀၁)တန် နှင့် အထက်  ၁၀၀ သိန်း 

၃။ တင်ဒါပွဲ (၁)ကကိမ်လျှေင် PO တစ်လစာင်လပးသွင်းမှုအတွက် တင်ဒါလအာင်တန်ဘိုး လငွကျပ်သိန်း 

(၃၀၀၀)ထက်မပိုလသာ သစ်တန်ပမာဏကိုသာ တင်ဒါေွဲဝယ်ယူခွင့်ဖပုပါမည်။ကျပ်(၃၀၀၀) ထက် 

ပိုမို၍ လစျးနှုန်းတင်သွင်းလာပါက၊ လနာက်ေုံးလပ်ပုံမှစ၍ လေှ တ့ိုးပပီးအစဉ်အတိုင်း ကျပ်သိန်း 

(၃၀၀၀)ထိ လောက်လအာင် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ဖပည်တွင်းလောင်း/စက် (ရံုးချုပ်)၊ ေန်ကုန်တွင် ''အတွင်းလေးမှူး၊ တင်ဒါကျင်းပလေးလကာ်မတီ၊ 

ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ေန်ကုန်'' အမည်ဖဖင့် ရုိးမဘဏ်(ရုံးချုပ်) လအာင်ေန်းကွင်းတွင်လည်းလကာင်း၊ 

မန္တလလးတွင် ''မန်လနဂျာ(မန္တလလးလဒသ)၊ ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း'' အမည်ဖဖင့် ကလမ္ဘောဇဘဏ် ၊ အမေပူေ 

တွင်လည်းလကာင်း၊ လမ်း(၈၀)ေှိ ကလမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ (၁)တွင်လည်းလကာင်း၊ တိုင်းလဒသကကီး/ ဖပည်နယ် 

အလိုက် သမာဓိအာမခံလကကးလငွကုိ '' အာမခံချက်''  ( Payment Order ) ဖဖင့် လပးသွင်းနိုင်ပါသည်။ 

( ဖပည်တွင်းလောင်း/စက် (ရံုးချုပ်)တွင် One Stop Services အလနဖဖင့် တင်ဒါပွဲမကျင်းပမီ (၂)ေက် 

အတွင်း (Payment Order ) များလက်ခံဖခင်းနှင့် တင်ဒါပွဲကျင်းပပပီးလနာက် (၂)ေက်လဖမာက်လနတ့ွင်  

Payment Order များ ဖပန်လည်ထုတ်လပးဖခင်းများကို Myanmar Microfinance Bank 

(MMB) မ ှလောင်ေွက်လပးလျှေက်ေှိပါသည်။ 

 



-၂ - 

၅။ တင်ဒါအတွက် PO လပးသွင်းဖခင်းအား တင်ဒါပွဲကျင်းပမည့်ေက်မတိုင်မီ (၂)ေက်အလိုတွင် 

လနာက်ေုံးထား၍ အပပီးလပးသွင်းေမည်ဖဖစ်ပါသည်။  

၆။ PO များ ဖပန်လည်ထုတ်လပးေန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လအာက်ပါအတိုင်း လောင်ေွက်ေမည်ဖဖစ်သည်- 

(က) တင်ဒါ မလအာင်ဖမင်သူများအလနဖဖင့် တင်ဒါပွဲကျင်းပပပီးလနာက် (၂) ေက်လဖမာက်လနမ့ှစ၍ 

ဖပန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 

(ခ) တင်ဒါ လအာင်ဖမင်သူများအလနဖဖင့် သက်ေိုင်ော ( လောင်း/စက်ဌာနမှူး) / (ဖပည်နယ်လောင်း/ 

စက်တာဝန်ခံ)၏ လငွအလကကလပးသွင်း၍ သစ်သယ်ယူပပီးလကကာင်း လထာက်ခံချက်ဖဖင့် 

လည်းလကာင်း၊ သစ်သယ်ယူေန် သတမ်ှတ်ေက်လကျာ်လွန်မှုေှိပါက လပးလောင်ေမည့် ေက်လွန် 

လကကးလပးသွင်းပပီးလကကာင်း လထာက်ခံချက်ဖဖင့်လည်းလကာင်း၊ မိမိ PO လပးသွင်းော လဒသ/ 

ရံုးချုပ်တိုတ့ွင် ဖပန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 

၇။ တင်ဒါလအာင်ဖမင်သူသည် တင်ဒါလအာင်သစ်ဘိုး ကျသင့်လငွအားလုံး လပးသွင်းဖခင်းကုိ တင်ဒါ 

လအာင်ဖမင်သည့်လနမ့ှစ၍ (၃၀)ေကအ်တွင်းလည်းလကာင်း၊ သယ်ယူဖခင်းကုိ (၆၀)ေက်အတွင်းလည်း 

လကာင်း ပပီးဖပတ်လအာင်လောင်ေွက်ေမည်။ လငွသွင်း(၃၀)ေက်နှင့် သယ်ယူခွင့်(၆၀)ေက်ဖပည့်သည့်လန ့

သည် စလန၊ တနဂဂလနွ အစိုးေရံုးပိတ်ေက်များဖဖစ်ပါက ယင်းလနမ့တိုင်မီ အပပီးလောင်ေွက်ေမည် 

ဖဖစ်ပပီး ေက်တိုး လုံးဝ(လုံးဝ) ခွင့်မဖပုပါ။ 

၈။ တင်ဒါလအာင် သစ်ဘိုးကျသင့လ်ငွလပးသွင်းော၌ သမာဓိအာမခံလကကးလငွ (Earnest Money) မှ ခုနှိမ် 

လပးသွင်းဖခင်းမဖပုေပါ။ လငွလပးသွင်းမှုအား လပ်ပုံအလိုက် တစ်ကကိမ်တည်းဖဖင့် အပပီးအဖပတ်လပး 

သွင်းေမည်။ 

၉။ သတမ်ှတ်ေက်အတွင်း လငွအလကကအလည် လပးသွင်းဖခင်းမေှိပါက လအာက်ပါအတိုင်းလောင်ေွက် 

သွားမည်ဖဖစ်သည်။ 

 (က) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပထမအကကိမ် ပျက်ကွက်ပါက သမာဓိအာမခံလကကးလငွအား သိမ်းယူဖခင်း၊ 

 ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ သစ်လုးံ/ခွဲသား တင်ဒါဝင်လောက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်(၆)လ ေပ်ေိုင်းဖခင်း။ 

 ( ခ ) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဒုတိယအကကိမ် ပျက်ကွက်ပါက သမာဓိအာမခံလကကးလငွအား သိမ်းယူဖခင်း၊ 

 ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ သစ်လုးံ/ခွဲသား တင်ဒါဝင်လောက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်(၁)နှစ် ေပ်ေိုင်းဖခင်း။ 

၁၀။ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံး/ခွဲသားများကို မျက်ဖမင်အလဖခအလနအတိုင်း တင်ဒါစနစ်ဖဖင့် လောင်းချမည် 

ဖဖစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် လစျးလပးယှဉ်ပပိုင်ဝယ်ယူမည့် လပ်ပုံနှင့်သက်ေိုင်သည့် သစ်အမျိုး 

အစား၊ သစ်အတန်းအစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် တန်ပမာဏတိုအ့ား စစ်လေးလက်ခံပပီးဖဖစ်သည်ဟု  

ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ မှတ်ယူပါသည်။ သိုဖ့ဖစ်၍ လစျးလပးလအာင်ဖမင်ပပီးသည့် လပ်ပုံများနှင့် စပ်လျဉ်း 

၍ လနာက်ပိုင်းကဲွလွဲမှုများအား တာဝန်ယူလဖဖေှင်းလပးမည် မဟတု်ပါ။ 

 



- ၃ - 

၁၁။ ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ သစ်ေိပ်/သစ်စက်များေှိ တင်ဒါလအာင်ဖမင်လသာ သစ်လုးံ/ခွဲသားများသယ်ယူ 

ောတငွ် ဝယ်ယူသူမှ မိမိအစီအစဉ်ဖဖင့် သယ်ယူလောင်ေွက်ေမည်ဖဖစ်သည်။ 

၁၂။ တင်ဒါလအာင်ဖမင်သူအလနဖဖင့် တင်ဖပလသာ သယ်ယူလိုသည့်လဒသလိပ်စာ(ကန ့်သတ်ထားလသာလဒသ 

များမှလွဲ၍) ဖဖင့် လဖပစာများဖွင့်လှစ်လပးမည်ဖဖစ်သည်။ လဖပစာပါလိပ်စာလဖပာင်းလဲလိုပါက သက်ေိုင် 

ော(လောင်း/စက်ဌာနမှူး) / ( ဖပည်နယ်လောင်း/ စက်တာဝန်ခံ ) များသို ့ေက်သွယ်လောင်ေွက်ေမည် 

ဖဖစ်သည်။ သစ်လုံးများ ခွဲစိတ်ဖခင်း၊  သယ်ယူလေွှ လ့ဖပာင်းဖခင်းကို သစ်လတာဥပလဒနှင့်အညီ လောင် 

ေွက်ေမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

၁၃။ တင်ဒါလအာင်ဖမင်ဝယ်ယူခွင့်ဖပုပပီးသည့် လပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်၍ အမည်လဖပာင်း လလျှောက်ထားလိုပါ 

က ဖပည်တွင်းလောင်း/စက် (ရုံးချုပ်)သို ့လလျာက်ထားေမည်။ လငွအလကကလပးသွင်းပပီးလသာ လပ်ပုံများ 

ကုိသာ အမည်လဖပာင်းလဲခွင့်ဖပုမည်ဖဖစ်သည်။ 

၁၄။ လလလံလအာင်ဖမင်သအူလနဖဖင့် လဖပစာသက်တမ်းကုိ လဖပစာဖွင့်လှစ်သည့်လနမ့ှစ၍ (၁)နှစ်ေှိမည်ဖဖစ်ပပီး 

(၁)နှစ်လကျာ်လွန်ပါက လဖပစာသက်တမ်းတိးု ပထမ(၆)လ၊ ထပ်မံ၍ ဒုတိယ(၆)လအထိ ဖပည်တွင်း 

လောင်း/စက်(ရုံးချုပ်)သို ့တင်ဖပလောင်ေွက်ေမည်။  

၁၅။ လဖပစာသက်တမ်း(၁)နှစ်ဖပည့်ပပီး၍ ထပ်မံေက်တိုးလလျှောက်ထားမှုတွင် လလျှောက်ထားသည့် လဖပစာပါ 

ပစ္စည်းသည် ပုံစံလဖပာင်းလဲသွားပါက (ဥပမာ- သစ်လုးံမှ သစ်အလချာထည်) ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် 

သစ်လတာဦးစီးဌာနတိုမ့ှ တာဝန်ေှိသူများ ပူးလပါင်းစစ်လေးပပီးမှသာ လဖပစာသက်တမ်းတိုးခွင့်ဖပု 

လောင်ေွက်လပးမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

၁၆။ တင်ဒါလအာင်ဖမင်၍ လငွအလကကလပးသွင်းဝယ်ယူပပီး လပ်ပုံများအတွက် ဝယ်ယူသူ၏ အစီအစဉ်ဖဖင့် 

သာတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းေမည်။ ေန်သူမျိုးငါးပါး ဖျက်ေီးမှုအန္တောယ်ကုိ ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ  

တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ 

၁၇။ သတမ်ှတ်ကာလအတွင်း သယ်ယူဖခင်းမေှိပါက လပ်ပုံ(၁)ပုံအတွက် (၁)ေကလ်ျှေင် ကျပ်(၅၀၀ဝိ/-) 

နှုန်း (ကျပ်ငါးလထာင်တိတိ) နှုန်းဖဖင့် ေက်လွန်လကကးလပးလောင်ေမည်။ 

၁၈။ မည်သည့်လပ်ပုံလောင်းချမှုကုိမေို ဖမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအလနဖဖင့် အလကကာင်းတစ်စုံတစေ်ာ လဖာ်ဖပေန် 

မလိုဘဲ ပယ်ဖျက်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ 

 

တင်ဒါကျင်းပလေးလကာ်မတီ 

ဖပည်တွင်းလောင်းဝယ်လေးနှင့်သစ်စက်ဌာန 


