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မာတကိာ  စာမျက် ာ 

၁။ ရညရွ်ယ်ချက ် - ၃ 

၂။ ေကာ်မတီသိတ့ငြ်ပရာတငွ ်လိအပသ်ည့အ်ချက်များ - ၃-၄ 

၃။ Vendor Registration - ၄ 

၄။ ေဈး နး်ကမ်းလမ်းလာ_Quotation - ၄  

၅။ ပစညး်နမနာ_Sample - ၄-၅ 

၆။ ပစညး်အေရအတွက_်Quantity - ၅ 

၇။  Purchase Order_PO - ၅-၆  

၈။ စာချ ပ်ချ ပ်ဆြိခငး် - ၆ 

၉။ Delivery, ပစည်းလက်ခြံခငး်၊ ပစညး်အရညအ်ေသးွ င့စ်စ်ေဆးမ - ၆-၇ 

၁၀။ ေပးေချမ_Payment - ၇ 

၁၁။ ဘဏလ်ပ်ငနး်တွငး် စာရငး်စစ်ဌာန၏ စာရငး်စစ်ေဆးြခငး် - ၇-၈ 

၁၂။ အြခားြဖည့စ်ွက်ေဖာ်ြပချက် - ၈ 

    

 ပးတွဲစာရွက်စာတမ်းများ - ၈ 
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ရည်ရွယခ်ျက ် 

၁။ (က) ဤဝယ်ယြခငး်ဆငိရ်ာလမ်း နခ်ျက်သည် ေရ ည်တငွယံ် ကည်စိတ်ချ၍ရ ငိေ်သာ၊ ကန ်

ပစည်း င့၀်နေ်ဆာငမ်များက ိ အချိနက်ိက်ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်အားြဖင့ ် ဧရာ၀တီဘဏ၏်အကျိ း 

စီးပွားက ိ လံြခံ မေပး ငိရ်န် င့ ် အသးံစရိတ်များထေိရာက်စွာသးံစွဲြခငး်အားြဖင့ ် ဘဏ၏် 

စွမ်းေဆာငရ်ည်ကိ ြမင့မ်ားလာေစရနရ်ညရွ်ယ်ပါ သည်။  

 (ခ) ဝယ်ယြခငး်ဆငိရ်ာ ေတာငး်ခံအဆြိပ ြခငး်၊ အတည်ြပ ြခငး်၊ ဝယ်ယြခငး်၊ ပစည်းေပးပိ ့ 

လက်ခံြခငး်၊ ေငလွးံေငရွငး်ဆငိရ်ာ ရငး် းီြမ ပ် ြံခငး်၊ လပ်ငနး်လည်ပတ်မအသးံစရိတ်တိ ့ င့ ်

သက်ဆငိေ်သာမဝါဒ င့ ်လပ်ထးံလပ်နည်းဆငိရ်ာအေြခခမံျားကိ ငး်လငး်ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ 

(ဂ) ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတအီစည်းအေဝးသိတ့ငြ်ပမည့် ၀ယ်ယေရးဆငိရ်ာကိစရပ်များ င့ ်အ 

ဆးံအြဖတ်ခံယမည့်အမတွဲ (Case)များသည် ဤလပ်ငနး်စ ပါ အချက်များ င့ ်ကက်ိညီ/ ြပည့် 

စံစွာပါ ိေစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

ေကာမ်တသီိတ့ငြ်ပရာတငွ ်လအိပ်သည့်အချကမ်ျား  

၂။ (က) ဌာနအသးီသးီမေကာမ်တီသိတ့ငြ်ပရာတွင ် ေအာကပ်ါ Form များ င့အ်တ အြခားသင့ေ်တာ ်

သည့်စာရွက်စာတမ်းများပါ ရိမည်ြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆငိရ်ာဌာန၏တာဝနခ်ံဌာန ကီးမးမလက် 

မတ်ေရးထးိရမည်ြဖစ် ပီး ခွင့ြ်ပ ပိငခွ်င့် ိသ၏ ထပ်ဆင့ေ်ထာက်ခံချက် ပါ ိရမည်ြဖစ်သည်- 

 PC Form 1- Capital Expenditure Request Form _ CERF 

 PC Form2- Operating Expenditure Request Form _ OERF 

 PC Form3- Purchase Order Form _ POF  

 PC Form4- Vendor Registration Form _ VRF 

 ေဈး နး်ကမ်းလမး်လာများ (Vendor Quotation) အနည်းဆးံ ၃ ခ 
(ခ) မည်သည့်၀ယ်ယမမျိ းမဆိ စာချ ပ်ြဖင့ ် ၀ယ်ယမည့် စစေပါငး်ပမာဏ ကျပ် သနိး်(၅၀) င့ ်

အထက် (သိ)့ bulk purchase (သိ)့ Hardware / Software / rental / regular product/ 

service and maintenance, etc., င့ ် CAPEX (useful life more than one year) ဟ 

သတ်မတ် ငိေ်သာ ပစည်းအမျိ းအစား ၀ယယ်ခဲ့လ င ် ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီသိ ့ တငြ်ပ 

ရမည်ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) IT နည်းပညာပိငး်ဆငိရ်ာ င့ပ်တ်သက်သည့် ကိစရပ်များ၊ လိငစ်ငအ်သစ်ရယြခငး်၊ သက်တမ်း 

တိးြခငး်ကိစရပ်များြဖစ်ပါမ Digital Implementation Committee ၏ အစည်းအေဝး 

မတ်တမ်းများ င့အ်တ ဝယယ်မည့်ပစည်းအေပ  အားသာချက်/ အားနည်းချက်၊ Technical 

recommendation များ၊ approved budget များ၊ စာချ ပ်မိတ များ င့တ်ကွ သးံသပ်တငြ်ပ 

ရနအ်တွက ် PC Form-1တွင ် ြပည့်စံစွာ ြဖည့်စကွတ်ငြ်ပရနြ်ဖစ်ပါသည်။ စာချ ပ်စာတမ်း 

များတွင ် Commercial term and condition များအတွက် Finance Department မ 

သင့ေ်လျာ်စွာတာဝနေ်ပးအပထ်ားသ ၏ မတ်ချက် မြဖစ်မေနရယ ပီးမ တငြ်ပရနြ်ဖစ်ပါသည်။ 
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(ဃ) တငြ်ပသည့်ကိစရပ်များသည် နည်းပညာဆငိရ်ာအရေသာ်လည်းေကာငး် လပ်ငနး်ပိငး်ဆငိရ်ာ 

က မ်းကျငမ်အရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အ ကြံပ ချက်/ထငြ်မငယ်ဆချက် ရယရနလ်အိပ်ပါက 

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတမီ Third Party Observation ရယေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

 

Vendor Registration  

၃။ ဧရာဝတီဘဏသ်ိ ့ ပစည်းေရာငး်ချ တငသ်ွငး်လိသည့် မညသ်ည့်ကမဏမီဆ ိPC ၏ registered list တွင ်

မတ်ပံတင် ငိေ်ရး င့ ် Vendor အသစ်ထံမ ဝယ်ယြခငး်ြဖစ်ပါက PC Form4_VRF ကိ ြဖည့်စွက်၍ 

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတ၏ီခွင့ြ်ပ ချက် ရယရနြ်ဖစ်ပါသည်။ Registered Vendor များ၏ အေြခခံသတငး် 

အချက်အလက်၊ ၀နေ်ဆာငမ်/ေရာငး်ချမ၊ အရည်အေသွး င့ ် ေစျး နး်များကိ တစ် စ်တစ်ခါ ြပနလ်ည်သးံသပ် 

ပါမည်။ မည်သည့် Vendor မဆ ိဧရာဝတီဘဏဝ်နထ်မး် င့ ်ဆက် ယွ်မ ိပါက Zero Tolerance Policy အရ 

မည်ကဲသ့ိ ့ ပတ်သကမ် ိေ ကာငး် ကိ တငေ်ဖာ်ြပြခငး်၊ မက်ဟ(disclose) ေ ကြငာြခငး်ြပ ရမည်ြဖစ် ပီး 

အကျိ းစးီပွားချငး်(Conflict of Interest) ိ ငိေ် ကာငး် ေတွ ိသးံသပ်ရပါက ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီမ ြငငး် 

ပယ်၍ လအိပ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်ထပမ်ံေတာငး်ယမများက ိပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

ေဈး န်းကမ်းလမ်းလာ Quotation 

၄။ မည်သည့် Registered Vendor မဆ ိ Quotation တငသွ်ငး် ငိ် ပီး ေပးပိသ့ည့် ေဈး နး် 

ကမ်းလမး်လာတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များ မြဖစ်မေနပါ ိရပါမည်- 

 (က) မည်သည့်ပစည်းဝယ်ယသည်ြဖစ်ေစ အနည်းဆးံ Registered Vendor (၃)ခ၏ Validity Date 

& Price Quotation များကိ Comparison List ြဖင့ ် သက်ဆငိရ်ာ တာဝနခံ် များ၏ 

မတ်ချက် င့အ်တ ငိး်ယဥ်တငြ်ပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ Quotation တွင ်အများဆးံမာယ ငိသ်ည့ ်

ပစည်းအေရအတက်ွ င့ ် အနည်းဆးံမာယ ငိသ်ည့် ပစည်းအေရ အတွကတိ်၏့ ေစျး နး်၊ 

Payment term, life expectancy , warranty တိ ့ ပါ ိရမည်။ 

 (ခ)  IT(Hardware, Software) င့ဆ်က်စပ်ပတ်သက်ေသာပစည်းများအတွက် ေငေွပးေချရာတွင ်

ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ ကမဏအီက်ဥပေဒအရ တည်ေထာငထ်ားြခငး်မ ိသည့် ငိင်ြံခားကမဏ ီ

အဖွဲအစည်းြဖစ်ပါက Withholding Tax တ်ယ ပီး ေပးေချမည်ြဖစ်ေ ကာငး် ပါ ရိမည်။ 

(ဂ) ပစည်းတငသွ်ငး်/ေရာငး်ချသည့် vendor သည် သတ်မတ်ထားေသာရက်အတွငး် အေရာက်ပိ ့ 

ေဆာင် ငိြ်ခငး်၊ ဝယ်ယေပးေချ ပီးေနာက် ဝနေ်ဆာငမ် ေကာငး်မွနြ်ခငး်၊ Warranty ကာလသတ် 

မတ်ချက်အတွငး် င့ ်အရည်အေသွးေကာငး်မွနစ်ွာြဖင့ ်ကာလ ကာ ည်စွာ သးံစွဲ ငိြ်ခငး် စသည့ ်

အချက်များအား ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီမ စသံတ်မတ်ချက်အြဖစ် ထား ိ ပီး ေဈး နး်တ 

ညီေသာ်လည်း စသံတ်မတ်ချက် င့ညီ်ခဲ့ေသာ Vendor ကိသာ ဦးစားေပး ေရွးချယ် ပါမည်။ 

 

ပစည်းနမနာ_Sample  

၅။ ဝယ်ယမည့်ပစည်း၏ နမနာပံစံ င့တ်ကွတငြ်ပရနြ်ဖစ်ပါသည်။ 
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(က) Vendor များ၏ Sample များ ငိး်ယ တငြ်ပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ (လက် ိအသးံြပ လျက ်

ိေသာ ပစည်းအမျိ းအစား င့ ် ပစည်းအရည်အေသးွအား end user ဌာနမ ကျိ းေ ကာငး် 

ဆေီလျာ်စွာြဖင့ ်ေထာက်ခံတငြ်ပ ငိပ်ါသည်) 

(ခ) Hardware ပစည်းများအတွက် ပစည်းနမနာ တငြ်ပ ငိြ်ခငး်မ ိေသးပါလ င ်၀ယ်ယမည့်ပစည်း 

သတငး်အချက်အလက်ကိ Pamphlet/ Brochure စသြဖင့မ်ျား င့ ်တငြ်ပရပါမည်။ software 

activate ြပ လပ်ရန ် လိအပ်သည့် ပစညး် ြဖစ်ပါလ င ် စတငအ်သးံြပ ငိမ်ည့်ကာလက ိ

ေဖာ်ြပရပါမည်။  

(ဂ) ၀ယ်ယမများတွင ် ဒဇိီငး် င့ ် သက်ဆငိေ်သာကိစရပ်များပါ ိခဲ့ပါက Marketing ဌာန င့ ် ဦးစာွ 

ညိ ငိး်၍ ဒဇိီငး်ပံစံထတ်ကာ နမနာပံစံြဖင့တ်ငြ်ပရမည်ြဖစ် ပီး နမနာပံစံ တငြ်ပ ငိြ်ခငး် မ ိေသး 

ပါလ င ် Color Printer ြဖင့ ် ထတ်ထားသည့် အ ပီးသတ် နမနာပံစံ စာရွက် င့အ်တ အရည ်

အေသွး တညီသည့် နမနာပစည်းအား ြပသရပါမည်။ 

   

ပစည်းအေရအတကွ_်Quantity  

၆။ ဝယ်ယမည့်ပစည်းအေရအတွက် င့စ်ပ်လျ း၍ ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီသိ ့ တငြ်ပသည့အ်ခါတငွ ်

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတသီည် ေစျး နး်ညိ ငိး်စိစစ်သည့်အြပင ် မာယသည့်ပစည်းအား သက်တမး်ကာလ 

အတွငး် အသးံြပ ငိေ်စရနအ်တွက် ပစည်းအေရအတက်ွ င့ ် စပ်လျ း၍ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအတိငး် လိက်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ် ပီး အချက်အလက်များ ြပည့်စံမသာ ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီမ ဆက်လက်ေဆာငသွ်ား 

မည်ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပစည်းသးံစွဲခဲ့မစာရငး် င့ ် စ်အလက်ိပစညး်သးံစွဲမည့်စာရငး် (Stock Register Book or List 

and yearly stock usage project plan) တိအ့ား PC Form 1_CERF င့အ်တ တငြ်ပရန ်

ြဖစ်ပါသည်။  

 (ခ) သးံစွဲခဲ့သည့် ပစညး်များ ပလိ ံြခငး်၊ သက်တမ်းအတွငး် အသးံြပ ၍ မရေတာြ့ခငး် င့ ် ပျက်စီး 

ြခငး်များအား disposal သိမ့ဟတ် write-off ြပ လပ်ခဲ့ပါလ င ် write-off ြပ လပ်ခဲ့သည့ ်

ပစည်းစာရငး်အား သက်ဆငိရ်ာ ေကာ်မတ၏ီ အစည်းအေဝးဆးံြဖတ်ချက်မတ်တမ်း င့အ်တ 

တငြ်ပရနြ်ဖစ် ပီး ေနာက်ေနာင ် ြဖစ်ပွားမကိ ေလျာ့နည်း ငိရ်န ် လပ်ေဆာငရ်မည့် preventive 

action plan များ၊ ချမတ်လပ်ေဆာငထ်ားမည့ ် လပ်ငနး်စ  များကလိည်း ဌာနအ ကီးအကမဲ 

တငြ်ပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

Purchase Order_ PO 

၇။ (က) ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတသီည် Vendor င့ ် တိက် ိက်ေစျး နး်ညိ ငိး်ကာ ေစျး နး် 

စိစစ် ပီးသည့် quotation ထပ်မံေတာငး်ခံမည်ြဖစ် ပီး လိအပ်ပါက အြခား Vendor ထပ်မ ံ

ေခ ယမည်ြဖစ်ပါသည်။ သေဘာတညီမြဖင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ quotation ြဖင့သ်ာ Purchase 

Order ေပးပိမ့ည်ြဖစ် ပီး ၄ငး်သည်သာ တရား၀ငပ်ါမည်။ 
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(ခ) ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတမီ ဝယ်ယရန ် ဆးံြဖတ်ချက်များအေပ  သက်ဆငိရ်ာဌာနမ PC 

Form3-Purchase Order Form ထတ်ြပနြ်ခငး် သိမ့ဟတ် အေ ကာငး် ကားြခငး်များ အတွက ်

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီ ဥက  (သိ)့ ဒဥက  င့ ်အဖွဲဝငတ်စ်ဦးမ တွဲဖက်လက်မတ်ေရးထးိ 

ပီး ဌာန အ ကီးအကဲ င့အ်တ Vendor အား အေ ကာငး် ကားမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

 

စာချ ပ်ချ ပ်ဆြိခငး် 

၈။ (က) ကျပ်သနိး်(၁၀၀)အထက်ြဖစသ်ည့် မည်သည့်ေပးေချမမျိ းမဆ ိ Contract Agreement (သိ ့) 

သင့တ်င့ေ်တာ ်Contract Agreement အား legal counsel review င့ ်comment များအတိငး် 

မြဖစ်မေန စာချ ပ်ချ ပ်ဆ ိ ရမည်ြဖစ် ပီး စ်ဦး စ်ဖကခ်ျ ပ်ဆသိည့် မည်သည့် စာချ ပ်မဆိ 

ဧရာဝတဘီဏလ်ီမိတက်၏ Legal ဌာနမ စစ်ေဆး ြပငဆ်င ် ပီးြဖစ်ရပါမည်။ 

(ခ) စာချ ပ်တွင ် Vendor င့ ် ညိ ငိး် ပီးစးီသည့် Legal Binding Term and Condition 

အချက်များပါ ရိမည်ြဖစ် ပီး သေဘာတထားသည့်အတိငး် သင့တ်င့ေ်သာ Quality 

မြပည့်မီပါက စာချ ပ်ပျကြ်ပယ်မည် ြဖစ်ေ ကာငး် ေဖာ်ြပရပါမည်။ 

(ဂ) စာချ ပ်တွင ်ပစညး်ဝယ်ယသည့် ဌာနအ ကီးအကဲ င့ ်ဧရာဝတဘီဏ၏် အြခားသက်ေသတစ်ဦး 

လက်မတ်ေရးထးိ ပီး စာချ ပ်မရငး်အား Corporate Affair င့ ် မိတ အား 

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီ င့ ်Finance ဌာနသိ ့ တစ်ေစာငစ်ီ ေပးပိရ့ပါမည်။ 

 (ဃ) ငိင်ြံခားေငြွဖင့ ် ေပးေချရပါက စာချ ပ်ချ ပ်ဆသိည့်ေန ့ (သိ)့ စာချ ပ်ပါ သေဘာတထားသည့ ်

ေငေွပးေြခမည့်ေနတွ့င ် ြဖစ်ေပ သည့် ေငလဲွလယ်မ နး် င့ ် Account Transfer only ြဖင့ ်

ေပးေချမည်ြဖစ်ေ ကာငး်ကိ ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပ ရမည်ြဖစသ်ည်။ 

 (င) သးံစွဲသည့်ဌာနများ(end user) မေထာက်ခံသည့် ပစည်းအရည်အေသွးေကာငး်မွနြ်ခငး်၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်အြပည့်အဝေပး ငိေ်သာ feedback ေကာငး်မွနသ်ည့် Vendor အတွက ် (အချိန ်

ကာလတစ်ခအတငွး်) ေစျး နး် အေြပာငး်အလဲသာညိ ငိး်၍ သတ်မတ်ကာလအတွငး် term 

and condition င့ ် အညီ စာချ ပ်ချ ပ်ဆ ိ ဝယ်ယ ငိေ်ရး ေဆာငရွ်က်သွားမည်ြဖစပ်ါသည်။

  

Delivery, ပစည်းလကခံ်ြခငး်၊ ပစည်းအရညအ်ေသးွ င့ ်စစ်ေဆးမ 

၉။ (က) ဝယ်ယခဲ့သည့် ပစညး်အရည်အေသွးသည် နမနာပံစံြပထားသည် င့ ် ကိက်ညရီမည် ြဖစ် ပီး 

အကယ်၍ထပ်တမကျခ့ဲပါလ ငလ်ည်း လက်ခံ ငိသ်ည့် အရည်အေသးွြဖစ်ရပါမည်။  

 (ခ) Vendor မ ပစညး်လာေရာက်ေပးပိသ့ည့် Delivery Order မရငး်ကိ ပစညး်လက်ခံသ ဧရာဝတ ီ

ဘဏ၏် သက်ဆငိရ်ာဌာနမ မပျက်မကွက် ေတာငး်ခံရပါမည်။ 

 (ဂ) ပစည်းအား လက်ခံသမ ဖွင့ေ်ဖာက်စစ်ကာ မာယသည့်အေရအတွက် င့ ် အရည်အေသွး 

ကိက်ညီမ ိ/မ ိ စစေ်ဆး ပီးမသာ လက်ခံရ ိေ ကာငး် လက်မတ်ေရးထးိရပါမည်။ ပစည်း 

အေရအတွက်များခ့ဲလ င ် random စစ်ေဆး ပီးေနာက် အကယ်၍ လဲွေချာ်၊ ပံစံမား၊ အရည ်
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အေသွးမြပည့်မီသည့် ပစည်းြဖစ်ပါလ င ် စာချ ပ်ပါအတိငး် ဆက်လက်လပ်ေဆာငမ်ည ်

ြဖစ်ေ ကာငး် Delivery Order_DO ေပ တွင ်မတ်ချက်ေရးသားရမည်။  

 (ဃ) ဧရာဝတဘီဏမ် ပစည်းလက်ခံသသည် လက်မတ်၊ လက်ခံရ သိည့်ေနစ့ွဲ င့အ်တ အမည်၊ 

ရာထး၊ ဖနး်နပံါတ် မပျက်မကွက် ေရးသွငး်ရမညြ်ဖစ်သည်။  

 

ေပးေချမ_Payment 

၁၀။ (က) ဧရာဝတဘီဏမ်သတ်မတ်ထားသည့် ေငေွပးေချမစနစ ် (Payment term-၂၀% upon 

confirmation, ၈၀% after delivery)အတိငး် သိမ့ဟတ ် ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီမ သင့ ်

တင့သ်ည်ဟစဥ်းစားဆးံြဖတေ်ပး၍ Vendor င့ညိ် ငိး်သေဘာတထားေသာ ေပးေချမြဖင့ ်ေပး 

ေချပါမည်။ 

 (ခ) ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတ၏ီ အဆးံအြဖတ် င့အ်တ ေပးေချရနအ်တွက် Finance ဌာန သိ ့ 

တငြ်ပ ေငေွပးေချမတိငး်အတွက်စာချ ပ်ပါ သတ်မတ်လပ်ငနး်၊ သတ်မတ်အဆင့ကိ် ရ ိ ပီး 

ြဖစ်ေ ကာငး် ဝယ်ယသ၏ေထာက်ခံချက်ပါ ရိမည်။ 

 (ဂ) ေပးေချမြပ လပ်သည့်အခါ ဧရာဝတီဘဏ၏် Finance ဌာနမ ေပးေချရမည့် Vendor ၏ဧရာဝ 

တီဘဏေ်ငစွာရငး်အမတ်ြဖစ်ေသာ ြမနမ်ာကျပ်စာရငး်သိ ့ လည်းေကာငး်၊ ေဒ လာစာရငး်သိ ့ 

လည်းေကာငး် ကျသင့သ်ည့် ေငပွမာဏကိ တိက် ိက် ထည့်သငွး် ေပးေချရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဃ) Conflict of interest & zero tolerance မအရ ဧရာဝတီဘဏဝ်နထ်မး် သိမ့ဟတ် ဝယ်ယ 

သည့် Vendor ၏ ဝနထ်မ်းများ၏ ကိယ်ပငိအ်ေကာင့မ်ျားသိ ့ ေပးေချခငွ့ ် ြပ မည ်

မဟတ်ေ ကာငး်၊ တငး် ကပ်စွာ တားြမစ်ပါေ ကာငး် င့ ်ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီမ ခွင့ြ်ပ ပီး 

ေနာက် ဌာနများမ ေပးေချမြပ လပ်သည့်အခါ အဆပိါ သတ်မတ်ချက်အား တိကျစာွလိက်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရပါမည်။ Vendor Registration ြပ လပ်စဥ်က PC Form4_VRF တွင ်

ြဖည့်သွငး်ထား ေသာ vendor ၏ ဘဏစ်ာရငး် (သိ)့ အေြပာငး်အလဲ ိပါက Vendor ၏ Official 

Letterhead ြဖင့ ် သင့ေ်တာသ်တစ်ဦးမ ခွင့ြ်ပ  လက်မတ်ြဖင့ ် ေပးပိလ့ာေသာ Account က ိ

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီ မတဆင့ ်Finance သိ ့ update ြပ လပ် ပီးမသာ ေပးေချပါမည်။  

 

ဘဏ်လပ်ငန်းတငွး် စာရငး်စစ်ဌာန၏ စာရငး်စစ်ေဆးြခငး်  

၁၁။ (က)  ဘ ာေရး စ်ကနခ်ျိန ် (သိ)့ သင့ေ်တာ်စွာသတ်မတ်ထားေသာ ကာလအပိငး်အြခားအလိက ်

ပစည်းဝယ်ယထားသည့်ဌာနများမ ဝယ်ယထားေသာပစည်းများအား ground stock ေကာက် 

ယ၍ inventory list င့ ် စာရငး်ညိရမည်ြဖစ် ပီး အဆပိါ inventory စာရငး်အား 

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတသီိ ့ ေပးပိရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ မိမိတိဝ့ယ်ယထားေသာ ပစည်းစာ 

ရငး် င့ ် ေပးေချမများအတက်ွ ဘ ာေရး စ်ကနဆ်းံသည့်အခါ (သိ ့) အခါအားေလ ာ်စွာ ဘဏ ်

လပ်ငနး်တွငး်စာရငး်စစ(်Internal Audit) ၏စစ်ေဆးမခယံရမည်။ 

 (ခ) ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတမီ ဆံးြဖတ်ခ့ဲေသာ ၀ယ်ယခဲမ့များအတက်ွ ၀ယ်ယသည့မ်တ်တမး် 

(Purchase Register), စာချ ပ်စာတမ်း င့ ်ဆက်စပ်စာရွက်စာတမး်များ ထနိး်သမိး်ထား ိမည ်
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ြဖစ် ပီး စစ်ေဆးရနတ်ာ၀နေ်ပးအပ်ြခငး်ခံရသ (သိ)့ ဘဏလ်ပ်ငနး်တွငး်စာရငး်စစ် (Internal 

Audit) မ ဘ ာေရး စ်ကနဆ်းံသည့်အခါ (သိ)့ အခါအားေလ ာ်စွာစစ်ေဆးပါမည်။ 

  

အြခားြဖည့်စွကေ်ဖာ်ြပချက ် 

၁၂။ (က) ဝယ်ယေရးဆိငရ်ာေကာ်မတီမ သတ်မတ်ထားသည့် လပ်ထးံလပ်နည်းထက် ေကျာ်လွနသ်ည့ ်

ကိစရပ်များ သိမ့ဟတ် သတ်မတ်ချက်မြပည့်မီသည့်ကိစရပ်များအား ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာ 

ေကာ်မတီမ တာဝနယ်ဆးံြဖတ်ေဆာငရွ်က်မည်မဟတ်ပါေ ကာငး် ကိ တငအ်သေိပး အပ်ပါသည်။ 

 (ခ) အထက်အပိဒမ်ျားပါ ေဖာ်ြပထားေသာအချက်များ င့ ် ကက်ိညီစွာ စာရွက်စာတမ်းများက ိ

တငြ်ပလာမသာလ င ်ဝယယ်ေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီ၏ အ၀ယ်မတ်ပံတငစ်ာရငး်တွင ်လက်ခံစာရငး် 

ေရးသငွး်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ဝယ်ယေရးဆိငရ်ာေကာ်မတီလမ်း နခ်ျက်အား ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာမ်တီမ ြပနလ်ည်သးံသပ် 

သည့်လပ်ငနး်စ ကိ အနည်းဆးံ ၆လ တ ကိမ်ြပ လပ်၍ လပ်ငနး်လအိပ် ချက် ိပါက အခါအား 

ေလျာ်စွာ ြပငဆ်ငထ်တ်ြပနသ်ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ဃ) ဝယ်ယေရးဆိငရ်ာေကာ်မတီ၏ အဖွဲဝငမ်ျားခန ့အ်ပ်ထားမကိ စ်စ  ြပနလ်ည်လပ်ေဆာငပ်ါမည်။  

(င) ဝယ်ယေရးဆိငရ်ာေကာ်မတီသိ ့ ဌာနအသးီသးီမ တငြ်ပသည့် ၀ယ်ယေရးဆငိရ်ာ ကိစရပ်များ င့ ်

စပ်လျ း၍ ေဆာငရွ်က်ရမည့် လပ်ငနး်စ များကိ ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစ်၍ ဒါ ိက်တာအဖဲွ မ 

အတည်ြပ သည့်ေနမ့စတင၍် အ ကံ း၀ငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 

***** 

 

ပးတွစဲာရွကစ်ာတမ်းများ 

PC Flow         Purchasing Committee Guideline Flowchart 

PC Form 1- Capital Expenditure Request Form _ CERF 

PC Form2- Operating Expenditure Request Form _ OERF 

PC Form3- Purchase Order Form _ POF  

PC Form4- Vendor Registration Form _ VRF 

 

ရည် န်းကးိကားချက ်

ဝယ်ယေရးဆငိရ်ာေကာ်မတီ န် ကားချက်အမတ်(၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉)(၇-၅-၂၀၁၈) 

 


