
Common Database စနစ် တည်ေဆာက်နုိင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူြခင်း 

 ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနသည ် SIM 

Card များ စနစ်တကျမှတ်ပံုတင်ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ Common Database စနစ် 

တည်ေဆာက်ုိင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းလုိသူများအား ေအာက်ပါ စည်းကမ်းချက်များှင့် 

အညီ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ 

၁။ အိတ်ဖင့်ွတင်ဒါများကုိ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက် (၂၉-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ ၊ ံုးအမှတ်(၂) ၊ ေနြပည်ေတာ်ထံသုိ တင်သွင်း 

ရမည်။ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက်တွင ် တင်သွင်းမည့်တင်ဒါများကုိ လူကိုယ်တိုင ် ယူေဆာင်လာရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက် (၂၉-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ (၁၃:၀၀)နာရီ ထက်ေနာက်ကျ၍ 

တင်သွင်းလာေသာ တင်ဒါအဆိုြပလာများအား လုံးဝ လက်ခံစ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။ 

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းသူများသည် ေအာက်ပါအချက်များှင့်ကိုက်ညီရမည်- 

(က)  ုိင်ငံအတွင်း တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ကုမဏီြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထား ှင့်အတူ 

တင်ြပုိင်ရမည်။ 

(ခ)  ုိင်ငံေတာ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်များေပးေဆာင်ပီးသည့် ကုမဏီြဖစ်ေကာင်း 

အေထာက်အထားှင့်အတူ တင်ြပုိင်ရမည်။ 

(ဂ)  ကုမဏီ၏ ေငွေကးခုိင်မာမ အေထာက်အထား တင်ြပုိင်ရမည်။ 

(ဃ)  Common Database စီမံကိန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့ ် အဆုိြပ end 

to end on-site technical support Operation and Maintenance Plan အရ 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစ်များ အတွက် Local Team ဖဲွစည်း 

ထားရိှရမည်ြဖစ်ပးီ အဆုိပါဖွဲစည်းပံုအား တင်ြပုိင်ရမည်။  

၃။        တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင ်ေအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်။ 

 (က)  တင်ဒါအာမခံေကး    

 (ခ)  ေဈးန်းအဆိုြပလာ (ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်)  

ေဈးန်းအဆိုြပရာတွင် Common Database စနစ်အတွက်လိုအပ်ေသာ Hardware များ၊ Software 

များ၊ လိုင်စင် စသည်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်များအား Bill of Quantity (BoQ) ြဖင့် 
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ကအလုိက် သီးြခားစီခဲွြခား၍ (၃)ှစ်စာအတွက် ှစ်အလိုက် 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ အဆုိြပ end to end on-site technical support 

Operation and Maintenance Plan အရ ေဆာင်ရွက်ေပးမည့် လုပ်ငန်းများှင့် 

စပ်လျ်း၍ ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း (၃)ှစ်စာအတွက် ှစ်အလုိက ် သီးြခား 

ေဖာ်ြပရမည်။ 

(ဂ)  နည်းပညာဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ တင်ြပချက် (အချက်အလက်များေဖာ်ြပ ရာတွင် 

 သက်ဆိုင်သည့် လုိအပ်ချက် ( REQ )အမှတ်စ်များြဖင့် ရည်န်းေဖာ်ြပ ရမည်)  

(ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမဏီ (သုိမဟုတ်) လုပ်ငန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သည့် ကုမဏီှင့်  

ABIS  ထုတ်လုပ်သူတုိအကား သေဘာတညီူချက် အေထာက်အထား (သိုမဟုတ်) 

ABIS ထုတ်လုပ်သူ၏ ခွင့်ြပချက် အေထာက်အထား၊ 

(င) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစ် (Work plan and 

Implementation Timeline) ၊ 

(စ) SIM Registration ှင့်စပ်လျ်း၍ Business Logic ဆိုင်ရာအဆိုြပတင်ြပချက်၊ 

(ဆ)  တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမဏီ၏ Profile အပါအဝင် Project ကာလှင့် Operation 

ကာလအတွင်း နည်းပညာပ့ံပုိးေပးမည့် အဖွဲ၏ဖွဲစည်းပံုှင့် အဓိကကျေသာဝန်ထမ်း 

များ၏ CV ှင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့် လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွားမည့် အေြခအေန 

အေသးစိတ်တင်ြပချက်၊  

(ဇ)  တင်ဒါလာေရာက်တင်သွင်းသူသည ် လုပ်ငန်းရှင်ကုိယ်တုိင်မဟုတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 

ကုမဏီ၏ တရားဝင် ကုိယ်စားလှယ်လဲအပ်စာ 

၄။  တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင ်တင်ဒါအချက်အလက်အြပည့်အစံု ပါဝင်ေသာ စာရွက်စာတမ်း (၂) စုံ 

(မူရင်း (၁) စုံ + မိတ (၁) စုံ) ှင့် soft copy (Searchable PDF Format)(၁) စုံပါရိှရမည်။ 

၅။ တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ကုမဏီ၏ စီမကိံန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မည့် အဓိကကျေသာ ဝန်ထမ်း 

အေရအတွက်သည် အနည်းဆုံး (၃) ဦးရိှရမည်ြဖစ်ပီး (၃) ဦးထက ် ေလျာ့နည်းပါက အဆိုပါ 

တင်ဒါတင်သွင်းမကို ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။  
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၆။       နည်းပညာဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များတွင် မြဖစ်မေနကုိက်ညီရန်လုိအပ်သည် (Mandatory) 

ဟ ု  ေဖာ်ြပထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များ ကုိက်ညီမမရိှပါက အဆုိပါတင်ဒါတင်သွင်းမကုိ ထည့်သွင်း 

စ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။  

၇။  တင်ဒါတင်သွင်းသအူေနြဖင့် တင်ဒါတန်ဖုိး၏ (၁%)ထက် မနည်းသည့် တင်ဒါအာမခံေကးအား 

ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ရယူ၍ တင်ဒါှင့်အတူ 

တင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါအာမခံေကး၏ သက်တမ်းမှာ တင်ဒါတည်မဲမကာလ ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက် 

(၂၈) ရက် အထိ ြဖစ်ရပါမည်။ တင်ဒါမေအာင်ြမင်ေသာ တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား တရားဝင် 

အေကာင်းကားပီးေနာက် တင်ဒါအာမခံေကးကိ ု(၇) ရက်အတွင်း  ြပန်လည် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

၈။       တင်ဒါေအာင်ြမင်ေကာင်းေကညာပီး (၁)လအတွင်း တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနှင့် လုပ်ငန်းစာချပ်ချပ်ဆိုရမည်ြဖစ်ပီး စာချပ်ချပ်ဆုိရန် ပျက်ကွက်ပါက တင်ဒါ အာမခံေကးအား 

သိမ်းယူသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၉။ လုပ်ငန်းတန်းဖုိး၏ (၁၀%) ကုိ စာချပ်ချပ်ဆုိပီး (၂) ပတ်အတွင်း ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်မှ အသိအမှတ်ြပထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဘဏ်အာမခံ (Bank Guarantee) ြပလုပ်၍ 

လုပ်ငန်း အာမခံအြဖစ် ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး ယင်းသို ေပးသွင်းပီးမှသာ တင်ဒါအာမခံေကးအား 

ြပန်လည် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းအာမခံကို သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်း ေပးသွင်းြခင်းမရိှပါက 

လုပ်ငန်း စာချပ်အား ပယ်ဖျက်ပီး တင်ဒါအာမခံေကးအား သိမ်းယူသွားမည်ြဖစ်ပီး ဒုတိယ 

အမှတ်အများဆုံး ရရိှသူှင့် စာချပ်ချပ်ဆုိိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

၁၀။      တင်ဒါများတင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် ( သုိ ) တင်ဒါတင်သွင်းမှင့်စပ်လျ်း၍ 

အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်သည့ ်ကုိယ်စားလှယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လဲစာှင့်အတူ လာေရာက်ေပးသွင်းရမည်။ 

၁၁။       ေဈးန်းတည်မဲရက် Validity မှာ အနည်းဆုံး (၃) လြဖစ်ရမည်။ 

၁၂။ Common Database တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ငန်းအပ်ံှသည့်ေနမှ ေြခာက်လ 

အတွင်းအပီး ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။ 

၁၃။ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် ကုမဏီသည် တည်ဆဲအခွန်ဥပေဒများကုိ လုိက်နာရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၄။ တင်ဒါတင်သွင်းသည့်အခါ လပ်ုငန်းအမည် (သုိ) ကုမဏီအမည်ြဖင့်သာ တင်သွင်းရမည် 

ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းရှင်ကုိယ်တိုင် (သုိမဟုတ်) ၎င်းကုိယ်စားတရားဝင် လက်မှတ်ေရးထိုးပုိင်ခွင့် ရိှသူက 

လုပ်ငန်းရှင်ကုိယ်စား လက်မှတ်ေရးထိုး၍ တင်သွင်းရမည်။ 
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၁၅။ အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအားလံုး ြပည့်စံုြခင်းမရိှပါက တင်သွင်းသည့် တင်ဒါအဆုိ 

ြပလာအား လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၁၆။  တင်ဒါတင်သွင်းသူများ၏ ေဈးပိငမ်ျားကုိ စိစစ်ရာတွင် တင်ဒါတင်သွင်းသူများ၏ အရည် 

အချင်းှင့်အေတွအြကံ ၊ အသုံးြပသည့်နည်းလမ်း ၊ နည်းပညာဆုိင်ရာ အချက်အလက် သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်ကိုက်ညီမ ၊ အဓိကကျေသာဝန်ထမ်းများ ၊ ကမ်းလှမ်းသည့်ေဈးန်း စသည့်အချက်များ ေပတွင်  

အမှတ်ေပးစနစ်ကုိ အသံုးြပလျက် စိစစ်ေရွးချယ်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၁၇။  တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ကုမဏီ (သိုမဟုတ်) လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်ကုမဏီသည် 

Telecom က ၊ Information Technology ကတိုတွင် Biometric Data အသုံးြပ၍ SIM Card 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း (သုိမဟုတ်) Biometric Data အသုံးြပ၍ Database စနစ်တည်ေဆာက်ြခင်း 

(သုိမဟုတ်) Biometric Data အသံုးြပ၍ Verification စနစ်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် စပ်လျ်းသည့် 

လုပ်ငန်းအေတွအြကံများရိှပါက အေထာက်အထားများှင့်အတ ူထည့်သွင်း တင်ြပုိင်သည်။ 

၁၈။ ေရွးချယ်ခံရသသူည် သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆုိပီးေနာက် Common Database တည်ေဆာက် 

ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ သေဘာတူစာချပ်ပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပီးြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်းမရိှပါက ေှာင့်ေှးေကးအြဖစ် တစ်ရက်လင် ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရိှသည့် လုပ်ငန်း 

တန်ဘိုး၏ (၀.၀၁%)ကုိ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း ခံရမည်ြဖစ်ပီး စုစုေပါင်း ေှာင့်ေှးေကးသည် လုပင်န်း 

တန်ဘိုး၏ (၁၀%) ထက်မေကျာ်လွန်ေစရ။ လုပ်ငန်းပီးစီးရန် သတ်မှတ်ရက်ထက် ရက်ေပါင်း (၁၀၀) 

ထက်ပို၍ ေနာက်ကျပါက  ဌာနမှ ေပးေချထားသည့် ေငွအားလုံးအား အြပည့်အဝ ြပန်လည် ေပးသွင်း 

ေစ၍ လုပ်ငန်းစာချပ်အား ဖျက်သိမ်းသွားမည် ြဖစ်သည်။  

၁၉။  တင်ဒါေကာ်မတီသည် အေကာင်းြပချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရိှဘဲ တင်ဒါအား ဖျက်သိမ်းပုိင်ခွင့် 

ရိှသည်။ 

၂၀။ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် Pre-Bid Meeting ကိ ု ံုးအမှတ်(၂) (သိုမဟုတ်) Online ြဖင့် 

ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး တင်ဒါှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းစ်များအား  ရှင်းလင်းေဆွးေွးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၁။ မရှင်းလင်းသည့ ်အချက်အလက်များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင် (၆-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ 

(၁၆:၃၀) နာရီ မတုိင်မီ ံုးချန်ိအတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။ 

 အတွင်းေရးမှး၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ 
 ုံးအမှတ်(၂) ၊ ေနြပည်ေတာ ်၊ ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၂၂၉ 
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၂၂။     အဆုိပါ Common Database စနစ ် တည်ေဆာက်ုိင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့် 

စပ်လျ်းသည့် အချက်အလက်များအား ေအာက်ပါ Link တွင် Download ရယူုိင်ပါသည်။ 

 

တင်ဒါေကာ်မတီ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ံုးအမှတ်(၂) ၊ေနြပည်ေတာ် 


