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၂၀၂၁ ခုနှစ ်၊ အအောက်တိုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတလ်ထိ (၆)လအတွင််း ပြည်အထောငစ်ုဝန်ကက ်းရ ု်း၊ စုအြေါင််း 

တငဒ်ေါအခေါ်ဆိခု ဲ့အ ော တင်ဒါမ ောျားအနက် အတညပ် ြုပ  ျားသ ော တင်ဒါမ ောျား၏ သအောငပ်မင် ည ် 

ကုမပဏ အမည်မ ောျားစောရင်ျား 
 

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လု ်ငန်ျားအမည် 
တင်ဒါသအောင်ပမင်သ ော 

ကုမပဏ  
မှတ် 
ခ က် 

1 1(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင ်စွမ်ျားအင်ဝန်ကက ျားဌောနတွင် အ  ုျား 

ပ ြုရန် လ အု ်သ ော ERP (Electricity & 

Energy Data Base Management System) 

Phase 3 (1) Lot အော်း လုြ်ငန််းအြ်နှ  

အဆောင်ရွက်ရန်ကိစစ 

1 Golden Future 

Linkage Co.,Ltd 

 

2 2(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင ်စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောနတွင် အ  ုျား 

ပ ြုရန် လ အု ်သ ော Software 

Extension,SSI, Support Upgrading and 

Security Monitoring (1) Lot အော်း 

လု ်ငန်ျားအ ်နှ သ ောငရ်ွက်ရန် ကိစစ 

1 Next Hop Co.,Ltd  

3 3(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင ်စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောနတွင် အ  ုျား 

ပ ြုရန် လ ုအ ်သ ော Video Conferencing 

System (Phase 3) & Trueconf Server 

Software for HA Purpose (1) Lot အော်း 

ဝယ်ယူတ ် ငပ်ခငျ်ားလု ်ငန်ျား သ ောငရ်ွက် 

ရန်ကိစစ 

1 GNE Co.,Ltd  

4 4(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင ်စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောနတွင် အ  ုျား 

ပ ြုရန် လ ုအ ်သ ော Data Leakage 

Protection System (1) Lot အောျား လု ်ငန်ျား 

အ ်နှ သ ောငရ်ွက်ရန်ကိစစ 

1 Golden Future 

Linkage Co.,Ltd 

 

5 5(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင ်စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောန 

လက်သအောက်ရှ  ဦျားစ ျားဌောန / လု ်ငန်ျား / 

သကော်  ုသရျားရှင်ျားမ ောျား၌ 

ဝန်ကက ျားဌောနအစ အစဉ်ပြင ် 

စုသ ါင်ျားတငဒ်ါသခေါ်  ု သ ောငရ်ွက် ည ် 

Desktop Computer နှငဲ့ ် Laptop 

Computerမ ော်းအော်း ဝယ်ယူရန်ကိစစ 

1 Zeya & Associates 

Co.,Ltd  

 



 

 

၂ 
 

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လု ်ငန်ျားအမည် 
တင်ဒါသအောင်ပမင်သ ော 

ကုမပဏ  
မှတ် 
ခ က် 

6 6(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင် စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောန 

လက်အအောက်ရိှ ဦ်းစ ်းဌောန/ လုြ်ငန််း/ 

အကေ်ာြိုအရ်းရှင််းမ ော်း၌ ဝန်ကက ်း ဌောန 

အစ အစဉ်ပြင်ဲ့ စုအြေါင််းတင်ဒေါအခေါ်ဆို 

အဆောငရွ်က် ည်ဲ့ Copierနှငဲ့ ်Printer မ ော်း 

ဝယ်ယူရန်ကိစစ 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Concordia Int’l 

Co.,Ltd 

Gandamar 

Business Solution 

Co.,Ltd 

Myanmar Golden 

Rock Co.,Ltd 

 

7 7(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင် စွမ်ျားအငဝ်န်ကက ျားဌောန လက် 

အအောက်ရိှ ဦ်းစ ်းဌောန / လုြ်ငန််း / 

အကေ်ာြိုအရ်းရှင််းမ ော်း၌ ဝန်ကက ်းဌောန 

အစ အစဉ်ပြင်ဲ့ စုအြေါင််းတငဒ်ေါ အခေါ်ဆို 

အဆောင်ရွက် ည်ဲ့ Table ၊  ကွန်ြ ျူတော 

တငစ်င်၊ Chair ၊ File Rack ၊ File Shelf ၊ 

Steel Almirah ၊ Steel File Cabinet နှငဲ့် 

Safe မ ော်း ဝယ်ယူရန်ကိစစ 

1 

 

2 

 

3 

Linn Lat Myint Mo 

Co.,Ltd 

Ocean Glory 

Co.,Ltd 

Grand Otto 

Myanmar Co.,Ltd 

 

8 8(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ ်စစ်နှင် စွမ်ျားအင်ဝန်ကက ျားဌောန 

လကအ်အောက်ရိှ ဦ်းစ ်းဌောန/လုြ်ငန််း/ 

အကေ်ာြိုအရ်းရှင််းမ ော်း၌ ဝန်ကက ်းဌောနအစ  

အစဉ်ပြင်ဲ့ စုအြေါင််းတငဒ်ေါအခေါ်ဆို 

အဆောငရွ်က် ည်ဲ့ CCTV, Video 

Conferencing System နှငဲ့ ် Projector 

With Motorized & Tripod Screen မ ော်း 

ဝယ်ယူရန်ကိစစ 

1 

2 

 

AGT Co.,Ltd 

Myanmar Golden 

Rock International 

Co.,Ltd 

 



စဉ် တင်ဒါအမှတ် လု ်ငန်ျားအမည် 
တင်ဒါသအောင်ပမင်သ ော 

ကုမပဏ  
မှတ် 
ခ က် 

9 9(T)/MOEE/ 

2021 – 2022 

(Mini) 

လျှ စ်စ်နှင် စွမ်ျားအင်ဝန်ကက ျားဌောန လက် 

အအောက်ရိှ ဦ်းစ ်းဌောန/လုြ်ငန််း/အကောြ်ိအုရ်း 

ရှင််းမ ော်း၌ ဝန်ကက ်းဌောန အစ အစဉ်ပြင်ဲ့ 

စုအြေါင််းတငဒ်ေါအခေါ်ဆို အဆောငရွ်က် ည်ဲ့ 

Air Conditioner မ ော်း ဝယ်ယူရန်ကိစစ 

1 

 

2 

 

3 

 

Myanmmar Classic 

Group Co.,Ltd 

Minn Shwe Htee 

Co.,Ltd 

Zeya & Associates 

Co.,Ltd 

 

 


