
 

 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ    

         ((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊     ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်            ၆၆၆၆၆၆၆၆    ။။။။))))    

၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊            သီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်း            ၄၄၄၄                ရက်ရက်ရက်ရက်    

((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃        ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလ                ၈၈၈၈                ရက်ရက်ရက်ရက်))))             

  ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ 0ာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁))))    

အမည်၊အမည်၊အမည်၊အမည်၊    သက်ဆုိင်ခြ င်း�ှင့်သက်ဆုိင်ခြ င်း�ှင့်သက်ဆုိင်ခြ င်း�ှင့်သက်ဆုိင်ခြ င်း�ှင့်    အဓိပ3ာအဓိပ3ာအဓိပ3ာအဓိပ3ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်    

၁။ ဤဥပေဒကို ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ဟုေခ7တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များသည် -  

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်၏ ေမြ ထု၊ ေရထု၊ ေလထုတို= ပါဝင်ေသာ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မည်သည့်ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်း�ှင့်မဆို သက်ဆိုင် 

ေစရမည်။ 

( ခ )  ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်၏  ပြ င်ပေရာက် မည်သည့်အရပ်ေဒသ၌မဆို 

ရိှေနေသာ  မြ န်မာ�ိုင်ငံသားများ�ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ3ာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည်- 

(က) ဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရး    (Telecommunication)(Telecommunication)(Telecommunication)(Telecommunication)    ဆုိသည်မာှ သတင်းအချက်အလက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကို ဝါယာကQ ိAး၊ ဖိုင်ဘာကQ ိAး သို=မဟုတ် အခြ ားေသာ လRပ်ကူးကQ ိAး 

တစ်ခုခုကုိ အသံုးပြ A၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရဒီယုိလိUင်း၊ အလင်းတန်း၊ အခြ ားေသာ 

လRပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ထုတ်လ�တ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံး ပြ A၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း မူရင်းအတုိင်းဖြ စ်ေစ၊  ပြ Aပြ င်၍ဖြ စ်ေစ ထုတ်လ�င့်ခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

ဖမ်းယူခြ င်းကိုဆိုသည်။  

( ခ ) သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်    ဆုိသည်မာှ အချက်အလက်၊ မူရင်းစာ၊ ပုံရိပ်သဏWာန်၊ အသံ၊ 

သေ Xကတ(Code)၊ လက[ဏာသေ Xကတ(Sign)၊ အချက်ပြ သေ Xကတ (Signal)�ှင့် 

အချက်အလက်အစုအေဝး တစ်ရပ်ရပ်တုိ=အပြ င် ယင်းတုိ=တစ်ခုထက်ပို၍ ေပါင်းစည်း 

ထားေသာအရာများ�ှင့် အလားတူကိစ^ရပ်များကိုဆုိသည်။  

( ဂ )  ကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ဆိုသည်မှာ ထုတ်လ�င့်သည့် ကိရိယာ�ှင့် ဖမ်းယူသည့် 

ကိရိယာတို=အ က_ ားတွင် ဝါယာ ကQ ိAး၊ ဖိုင်ဘာ ကQ ိAး သို=မဟုတ် အ ခြ ားေသာ လRပ်ကူး  
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  ကQ ိAးတစ်ခုခုကုိ အသံုးမပြ Aဘဲ သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေရဒီယုိလိUင်း၊ 

အလင်းတန်း၊ လRပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် ထုတ်လ�တ်ခြ င်း သို=မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်း 

တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ထုတ်လ�င့် ခြ င်း သို=မဟုတ် ဖမ်းယူခြ င်းကို ဆုိသည်။ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်    ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ တစ်ခုခုကုိအသံုးပြ Aပb ီး 

ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း၊ ကွန်ပျcတာ၊ ကွန်ပျcတာ 

က့ဲသုိ=ေသာ အလားတူပစ̂ည်း၊ ယင်းတုိ=�ှင့် တဲွဖက်အသံုးပြ A�ိုင်သည့်စနစ်�ှင့် ပစ^ည်း 

ကို  ကQ ိAးဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊  ကQ ိAးမဲ့ဖြ စ်ေစ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aေသာ စနစ်ကို 

ဆုိသည်။ 

( င )    အသံုးပြ Aသူဘက်ရိှအသံုးပြ Aသူဘက်ရိှအသံုးပြ Aသူဘက်ရိှအသံုးပြ Aသူဘက်ရိှ    ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် ဆုိသည်မာှ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း ကနဦး 

ချိတ်ဆက်သည့် ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦးဦးထံမှ သတင်းအချက် 

အလက်များ လက်ခံရရှိေသာ ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူထံသို= သတင်း 

အချက်အလက်ေပးပို=ေသာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း၏ ေနရာကိုေသာ် 

လည်းေကာင်းဆုိသည်။        

( စ ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်း    ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း�ှင့် အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း များအနက် 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ဖြ စ်ေစ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိဆုိသည်။  

(ဆ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A    ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A 

ပစ^ည်းတစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရှိ ပb ီး ယင်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကို 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရိှထားသူအား ငာှးရမ်းခြ င်း သို=မဟုတ်  

အဆုိပါ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းအေပ7တွင် မိမိကိုယ်တုိင် ဝန်ေဆာင်မU 

ေပးသည့် လုပ်ငန်းကို ဆုိသည်။ 

( ဇ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း    ဆုိသည်မာှ သတင်းအချက်အလက်ကို အပြ န်အလှန် 

ေပးပို=ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ဝန်ေဆာင်မUေပးသည့် 

လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသုံးပြ Aသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် 

သက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်လုပ်ငန်းမပါဝင်။  

(စျ) အသံုးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသံုးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသံုးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသံုးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း    ဆုိသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သို=မဟုတ် တစ်ခုထက် 

ပိုေသာ ကွန်ရက်များကို အသုံးပြ A၍ ဝန်ေဆာင်မUေပးေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းတွင် အသုံးပြ Aသူဘက်ရိှ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကိုသာ 

ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် လုပ်ငန်းမပါဝင်။  
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(ည) ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်း ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအား အေထာက်အကူပြ Aရန်အလို=ငှာ 

ဝန်ကQ ီးဌာနက သီးခြ ားသတ်မှတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို ဆုိသည်။     

( ဋ ) ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်    ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ခုခု 

�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ေစျးကွက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း 

တစ်ခုခု�ှင့် တဲွဖက်အသုံးပြ Aရသည့် ပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မU�ှင့် သက်ဆုိင် 

သည့် ေစျးကွက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆုိသည်။  

( ဌ ) အချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာ    ဆုိသည်မှာ ဖန်တီး�ိုင်ေသာ၊  ပြ Aပြ င်�ိုင်ေသာ၊ 

သိမ်းဆည်းထား�ုိင်ေသာ၊  ပြ န်လည်ေဖာ်ထုတ်�ုိင်ေသာ သုိ=မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းပညာဖြ င့် ဆက်သွယ်ေပးပို=�ိုင်ေသာ စာသား၊ အသံ၊ ပုံရိပ်ငb ိမ်�ှင့် ပုံရိပ်ရှင် 

တုိ=ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတုိ=ကို အခြ ားေသာ hုပ်သံဖြ င့်  ပြ န်လည်ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ 

ထိေတွDခြ င်းဖြ င့် ေဖာ်ပြ ခြ င်း သုိ=မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြ င့်  ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ထားခြ င်း 

ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။  

( ဍ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်း    ဆုိသည်မာှ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြ Aသည့်hုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ၏ ပစ^ည်း 

တစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းပစ̂ည်းများ ေပါင်းစပ်ထားရိှမUကုိေသာ်လည်းေကာင်း 

ဆုိသည်။  

( ဎ ) လိUင်း�Uန်းစk်လိUင်း�Uန်းစk်လိUင်း�Uန်းစk်လိUင်း�Uန်းစk်    ဆုိသည်မှာ ၃ ဟတ်ဇ်မှ ၄၂၀ တာရာဟတ်ဇ် လUိင်း�Uန်း အထိ 

ပါဝင်သည့် စk်ဆက်မပြ တ်ေသာ လRပ်စစ်သံလိုက်လUိင်း၏ လUိင်း�Uန်းစk်ကို ဆုိသည်။  

(ဏ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်    ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်သွယ်ေခ7ဆုိမUအတွက် အသံုးပြ Aရန် သတ်မှတ်ေသာ �ုိင်ငံေတာ်၏ 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ဆုိသည်။  

(တ) အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ    လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်    ဆုိသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် 

ဆုိင်ရာစနစ်များအက_ ား အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ရာတွင် အသံုးပြ Aရန် အက[ရာ သုိ=မဟုတ် 

ဂဏန်း သုိ=မဟုတ် အက[ရာ�ှင့် ဂဏန်း ေပါင်းစပ်၍ အသံုးပြ Aေသာ အစီအစk်တကျ 

ေဖာ်ပြ သည့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ဆုိသည်။  

(ထ) ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်    ဆုိသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သုိ=မဟုတ် 

အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုကို ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းတစ်မျိAးမျိAး လက်ဝယ်ထားရှိ ခြ င်း၊ 

အသံုးပြ A ခြ င်းအတွက် ထုတ်ေပးေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာ လုိင်စင်ကုိဆုိသည်။  
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( ဒ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင် ဆုိသည်မာှ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခု 

အား ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်ရပ်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ 

( ဓ ) လုိင်စင်လုိင်စင်လုိင်စင်လုိင်စင် ဆုိသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုအား 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာ 

လိုင်စင်ကိုဆုိသည်။   

( န ) ဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာန  ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့်သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာဝန်ကQ ီးဌာနကို ဆုိသည်။ 

( ပ ) ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန ဆုိသည်မာှ  ဝန်ကQ ီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ ဆက်သွယ်ေရးm�န်က_ ားမUဦးစီး 

ဌာနကို ဆုိသည်။ 

( ဖ ) အယူခံခံုhံုးအယူခံခံုhံုးအယူခံခံုhံုးအယူခံခံုhံုး ဆုိသည်မှာ ဝန်ကQ ီးဌာနက ချမှတ်သည့် အမိန်= သုိ=မဟုတ် ဆံုးဖြ တ်ချက်ကို 

မေကျနပ်ပါက အယူခံဝင်ခွင့်ပြ Aရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက ဖွဲDစည်းထားေသာ  

ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အယူခံခုံhုံးကို ဆုိသည်။        

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၂၂၂၂))))    

ရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များ    

၄။  ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည်- 

(က) �ုိင်ငံေတာ်ေခတ်မီဖံွDဖb ိAးတုိးတက်ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဖြ င့် အေထာက် 

အကူပြ A�ိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ဖံွDဖb ိAးတုိးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးကnများတွင်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ အခွင့်အလမ်း 

တူမRေသာ ပွင့်လင်းမြ င်သာသည့် ယှk်ပb ိAင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းဖြ င့် အရည်အေသွး 

 မြ င့်မား ပb ီး သုံးစွဲသူတို=အား ထိုက်တန်စွာ ဝန်ေဆာင်မUေပး�ိုင်မည့် ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ ေပ7ထွက်လာေစရန်၊ 

( ဂ ) ဖွံDဖb ိAးတုိးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာ�ှင့်အတူ �ိုင်ငံေတာ် 

တစ်ဝန်းလံုးတွင် ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဖြ န်=ကျက်ပb ီး အများပြ ည်သူ ဆက်သွယ် 

အသုံးပြ A�ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာ�ိုင်ေစရန်၊  

 (ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်သူ�ှင့် အသုံးပြ Aသူတုိ=ကို 

ဥပေဒ�ှင့်အညီ အကာအကွယ်ေပး�ိုင်ရန်၊  
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( င ) �ိုင်ငံေတာ်တည်ငb ိမ်ေအးချမ်းေရး �ှင့် အများပြ ည်သူလုံ ခb Aံေရးကိစ^များ အတွက် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ�ှင့်  လုိင်စင် 

ရယူ ပb ီးမှသာ အသုံးပြ Aခွင့်ရှိေသာ    ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းများကို  ကQ ီး က_ ပ်�ိုင်ရန်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၃၃၃၃))))    

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း    တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်    လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်လုပ်ငန်းလုိင်စင်    

၅။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တည်ေထာင်လုပ်ကိုင် 

လိုသည့်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန�ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ခွင့် ပြ Aချက်�ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်- 

(က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ 

( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊  

  ( ဂ ) အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း။ 

၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်အတွက် ေရွးချယ် 

 ခြ င်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှင့် စည်းမျk်းများကို အများသိရှိေစရန် ထုတ် ပြ န် 

ေက_ ညာေပးရမည်။        

၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅ အရ ေလRာက်ထားချက်ကုိ ပုဒ်မ ၆ အရ စိစစ်ပb ီး သေဘာထားမှတ်ချက် 

 ဖြ င့် ဝန်ကQ ီးဌာနသို= တင်ပြ ရမည်။ 

၈။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- 

(က) ပုဒ်မ ၇ အရ တင်ပြ ချက်ကိုရရှိသည့်အခါ  ပြ ည်တွင်းမှ ေလRာက်ထားချက်ဖြ စ်ပါက 

သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက် ရယူရန် 

လုိအပ်ေသာလုပ်ငန်းအတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွD၏ သေဘာတူညီချက် ရယူ၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ထိုသို= သေဘာတူညီချက်ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းအတွက် 

ဝန် ကQ ီးဌာန၏ အဆုံးအ ဖြ တ် ဖြ င် ့ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ A�ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မ ၇ အရ တင်ပြ ချက်ကို ရရှိသည့်အခါ  ပြ ည်ပမှေလRာက်ထားချက်ဖြ စ်ပါက 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ရယူ၍ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ A�ိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ(က)�ှင့် (ခ) အရ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ရန် 

ခွင့်ပြ Aသည့်အခါ  လုပ်ငန်းလုိင်စင်၏ သက်တမ်းကုိ တစ်ကQ ိမ်လRင် အနည်းဆံုး ငါး�ှစ်မှ 

အများဆုံး အ�ှစ် ၂၀ အထိ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ Aသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးေရး 

အတွက် ဦးစီးဌာနသိ=ု  m�န်က_ ားရမည်။ 
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(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေခ7ဆုိမU၊ ချိတ်ဆက်မUတုိ=အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 

ပင်မဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ေလRာက်ထားလာပါလRင်  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပb ီး ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် သီးခြ ားသတ်မှတ် 

ထားသည့် စည်းမျk်း၊ စည်းကမ်းများ �ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ A�ိုင်သည်။        

    ( င )    လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးေပးရန် ေလRာက်ထားချက်ကို ဦးစီးဌာနက စိစစ် 

တင်ပြ လာလRင် သက်တမ်းတုိးရန် ခွင့်ပြ Aေပး�ိုင်သည်။        

၉။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခဲွ (ဂ)အရ ဝန်ကQ ီးဌာန၏ m�န်က_ ားချက်�ှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရိှသည့်  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန �ှင့် အဖဲွDအစည်း 

များအား သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းအလုိက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကုိ ထုတ်ေပး 

ရမည်။        

၁၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဥပေဒ�ှင့်အညီ  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပ၊ ပုဂ@ိAလ်ဌာနအဖွဲDအစည်း 

များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။        

၁၁။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှထားသည့် အခြ ားသူတစ်ဦးဦး�ှင့် ေအာက်ပါ 

ကိစ^ရပ်များအတွက် သေဘာတူစာချAပ် ချAပ်ဆုိ၍ ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည် - 

(က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဤဥပေဒအခန်း (၁၂)ပါ  ပြ 0ာန်းချက် 

များ�ှင့်အညီ ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း�ှင့် အပြ န်အလှန် ဆက်သွယ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ^ည်းများကို ခွဲေဝအသုံးပြ Aခြ င်း၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းလုိင်စင်တွင် သီးခြ ားေဖာ်ပြ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြ ားကိစ̂ရပ်များ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၁၂။ (က) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် လုိင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကုိင် 

လိုပါက သက်တမ်းတိုးမြ rင့်ေပးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သတ်မှတ်ချက်များ 

�ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ေလRာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပb ီး ဝန်ကQ ီးဌာန၏ခွင့်ပြ Aချက် ဖြ င့် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်သက်တမ်းကို တုိးမြ rင့်ေပး�ိုင်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၄၄၄၄))))    

ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်ေရးပစ̂ည်းဆုိင်ရာလုိင်စင်    

၁၃။  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန�ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆုိင်ရာ 

လိုင်စင်ရယူ ပb ီးမှသာ အသုံး ပြ Aရန် ဝန် ကQ ီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း 

တစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရိှလိုလRင်ဖြ စ်ေစ၊ အသုံးပြ AလိုလRင်ဖြ စ်ေစ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက် 
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များ�ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ သို=ရာတွင်    ေအာက်ပါတုိ=အတွက် ဆက်သွယ်ေရး 

ပစ^ည်းဆုိင်ရာလိုင်စင် ေလRာက်ထားရန်မလို- 

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက မိမိအသုံးပြ Aရန် ဝယ်ယူရင်း�ှီးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး 

ပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထားရိှခြ င်း�ှင့် အသုံးပြ Aခြ င်း၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထား 

ရိှခြ င်း�ှင့် အသုံးပြ Aခြ င်း။ 

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) ပုဒ်မ ၁၃ အရ  သက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းအတွက်  လုိင်စင်ေလRာက်ထားချက် 

ကို  စိစစ်ပb ီး လိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်း သို=မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ A�ိုင်သည်။ 

( ခ ) လိုင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ�ှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းကို တစ်ပါတည်း 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၅၅၅၅))))    

လုိင်စင်ရရိှသူ၏လုိင်စင်ရရိှသူ၏လုိင်စင်ရရိှသူ၏လုိင်စင်ရရိှသူ၏    တာဝန်များတာဝန်များတာဝန်များတာဝန်များ    

၁၅။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) ဤဥပေဒ�ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

အမိန=်ေက_ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်=�ှင့် m�န်က_ ားချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

( ခ ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

( ဂ ) လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြ rင့်ခ၊ အသုံးပြ Aခ၊ ဝန်ေဆာင်ခ တုိ=အပြ င် နည်းပညာ 

အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါလုိအပ်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း  ေကာက်ခံမည့် 

အခေက_ းေငွများကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ဃ) သက်ဆုိင်သည့်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျင့်စk်များ�ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မU စံချိန်စံm�န်း 

များကုိလည်းေကာင်း၊ ဝန်ကQ ီးဌာန�ှင့်ဦးစီးဌာနတုိ=၏ m�န်က_ ားချက်များကုိလည်းေကာင်း 

လိုက်နာရမည်။ 

( င ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း သို=မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် 

 ခြ င်းေက_ ာင့်  ဖြ စ်ေပ7လာေသာ အကျိAးဆက်များ�ှင့် စပ်လျk်း၍ �ိုင်ငံေတာ်တွင်  

ထိခိုက်နစ်နာမUမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရိှသူသည် - 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ခွင့်ပြ Aထားသည့် လိUင်း�Uန်းစk်လျာထားချက်�ှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရရှိေသးသည့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို 

တိုးချဲDလုပ်ကိုင်လိုလRင်ဖြ စ်ေစ၊ အ ခြ ားလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ�ှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်လုိလRင်ဖြ စ်ေစ၊ ပူးေပါင်း၍လုပ်ကုိင်လုိလRင်ဖြ စ်ေစ အခန်း (၃)ပါ  ပြ 0ာန်းချက် 

များ�ှင့်အညီ ခွင့်ပြ Aချက်�ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထပ်မံရယူရမည်။  

( ဂ ) အခြ ားဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအား စက်မUပုိင်းဆုိင်ရာအရ အေ�ှာင့်အယှက် 

 ပြ Aေက_ ာင်း  စစ်ေဆးေတွDရိှချက်အရ  သုိ=မဟုတ်  အေက_ ာင်းက_ ားချက်အရ လုိအပ်သည့် 

မွမ်းမံပြ င်ဆင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစရန် ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် 

အား ယာယီရပ်ဆုိင်းေစရန်ဖြ စ်ေစ m�န်က_ ားသည့်အခါ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လ�င့် 

ေသာ သို=မဟုတ် ဖမ်းယူေသာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အေ က_ ာင်းအရာများ�ှင့်    သုံးစွဲသူ 

 ပြ ည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏    လRိA=ဝှက်ထားရှိရမည့်    သတင်းအချက်အလက်များကို လုံ ခb Aံစွာ ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှပb ီး တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ခွင့်ပြ Aထားသည့်ကိစ̂မှအပ သက်ဆုိင်ခြ င်းမရိှသူအား ထုတ်ေဖာ် 

အသိေပးခြ င်းမပြ Aရ။ 

၁၈။ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆုိင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ^ည်းများအား လိုင်စင်တွင် သတ်မှတ် 

ေပးထားသည့် ေနရာ၌သာ ထားရှိအသုံးပြ Aရမည်။ 

( ခ ) လုိင်စင်အရ မိမိအား အသံုးပြ Aခွင့်ေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ̂ည်းမှတစ်ဆင့် 

�ိုင်ငံေတာ်၏လုံခb Aံေရးကို မထိခိုက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။  

( ဂ ) မိမိအသုံးပြ Aသည့် စက်ပစ^ည်းများ�ှင့် စပ်လျk်းပb ီး ဦးစီးဌာနမှ m�န်က_ ားချက်များ 

အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၆၆၆၆))))    

လိUင်း�Uန်းစk်�ှင့်လိUင်း�Uန်းစk်�ှင့်လိUင်း�Uန်းစk်�ှင့်လိUင်း�Uန်းစk်�ှင့်     ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတုိ=ကုိ ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတုိ=ကုိ ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတုိ=ကုိ ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတုိ=ကုိ    စီမံခန်=စီမံခန်=စီမံခန်=စီမံခန်=ခွဲခြ င်းခွဲခြ င်းခွဲခြ င်းခွဲခြ င်း    

၁၉။ ဝန် ကQ ီးဌာနသည် �ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လိUင်း�Uန်းစk်ကိုလည်းေကာင်း၊ အ ပြ ည် ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်းများ�ှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အား ခဲွေဝသတ်မှတ် 

ေပးထားေသာ  ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်း တည်ေနရာကုိလည်းေကာင်း စီမံခန်=ခဲွခြ င်း�ှင့်  ကQ ီးက_ ပ်ခြ င်း 

တုိ=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် �ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ လUိင်း�Uန်းစk် လျာထားချက်ပါ လUိင်း�Uန်းခွင်များအား ပုဂ@ိAလ်၊ 

ဌာန�ှင့် အဖွဲDအစည်းများထံသို= စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ အသုံးပြ Aခွင့်ေပး�ိုင်သည်။  
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၇၇၇၇))))    

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်    လျာထားသတ်မှတ်ချက်�ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက်�ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက်�ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက်�ှင့်    အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ    လျာထားလျာထားလျာထားလျာထား    

သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်    

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကQ ီးဌာနက အတည်ပြ Aထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် 

�ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်တို=ကို လိုက်နာအသုံးပြ Aရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ရရှိသူအား m�န်က_ ားရမည်။  

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူအတွက် မိမိ၏ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUတွင် အသံုးပြ Aရန် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ�ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာများကုိ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်ပb ီး 

အသုံးပြ Aခွင့်ေပး�ိုင်သည်။  

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် �ှင့် အီလက်ထေရာနစ် 

လိပ်စာတုိ=ကို ပုဒ်မ ၂၁    အရ m�န်က_ ားချက်�ှင့်အညီ အသုံးပြ Aခြ င်း ရိှ မရှိ စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့် 

 ကQ ီးက_ ပ်ခြ င်းတုိ=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၈၈၈၈))))    

နည်းပညာဆုိင်ရာစံချိန်စံm�န်းများနည်းပညာဆုိင်ရာစံချိန်စံm�န်းများနည်းပညာဆုိင်ရာစံချိန်စံm�န်းများနည်းပညာဆုိင်ရာစံချိန်စံm�န်းများ    

၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်များ�ှင့် စပ်လျk်း၍ လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာ 

ဆုိင်ရာ စံချိန်စံm�န်းများကို ဝန်ကQ ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ထားရမည်။ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm�န်းများကို လိုင်စင်ရရှိသူများက လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရန်  ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲရမည်။  

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည်  ပြ ည်တွင်းသုိ=တင်သွင်းခြ င်း၊  ပြ ည်ပသုိ=တင်ပုိ=ခြ င်း  ပြ A�ုိင်ရန်အတွက် ကွန်ရက် 

အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း အမျိAးအစားများ၏ စံချိန်စံm�န်းကို သတ်မှတ် 

ရမည်။   

၂၇။ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်း သုိ=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်း တစ်မျိAးမျိAးကုိ ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ 

ေရာင်းချခြ င်း သို=မဟုတ်  ဖြ န်=ချိခြ င်း  ပြ Aလုပ်လိုသူသည် မိမိထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ င်း သို=မဟုတ် 

 ဖြ န်=ချိ ခြ င်းပြ Aမည့် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်း သုိ=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်း အမျိAးအစား၏ 

နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm�န်းေထာက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဦးစီးဌာနသို= 

ေလRာက်ထားရမည်။      

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm�န်း ေထာက်ခံချက်ေလRာက်ထားလာခြ င်းကို 

စိစစ်ပb ီး ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်း သို=မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ A�ိုင်သည်။ 
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၉၉၉၉))))    

အသံုးပြ Aသူကုိအသံုးပြ Aသူကုိအသံုးပြ Aသူကုိအသံုးပြ Aသူကုိ    အကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်း    

၂၉။ (က) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ခုခု�ှင့် စပ်လျk်း၍ 

ေဆာင်ရွက်ဆဲဝန်ေဆာင်မUအတွက်ဖြ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်မည့် ဝန်ေဆာင်မUအသစ်အတွက် 

 ဖြ စ်ေစ အဆိုပြ Aသည့်ဝန်ေဆာင်ခ�Uန်းထားကို ဦးစီးဌာနသို= တင်ပြ ရမည်။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် အဆိုပြ Aတင်ပြ သည့် ဝန်ေဆာင်ခ�Uန်းထားများကို စိစစ်ပb ီး ဝန် ကQ ီး 

ဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ခွင့်ပြ Aေပးရမည်။  

၃၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့် ပြ Aေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ�Uန်းထား�ှင့်အညီ  

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။  

( ခ ) ခွင့် ပြ Aေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ�Uန်းထားကို  ပြ င်ဆင်ေပြ ာင်းလဲခြ င်း သို=မဟုတ် 

ပယ်ဖျက်ခြ င်းပြ Aလုပ်လိုပါက ဦးစီးဌာန၏  ကQ ိAတင်ခွင့် ပြ Aချက် ရယူပb ီးမှ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။  

၃၁။ (က) ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်�ှင့် စပ်လျk်း၍ အသုံးပြ Aသူကို အကာအကွယ် 

ေပးသည့် စံ�Uန်းများကို ဝန်ကQ ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် အသုံးပြ Aသူကို အကာအကွယ်ေပးသည့် စံ�Uန်းများ�ှင့် 

အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အအအအခန်းခန်းခန်းခန်း    ((((၁၁၁၁၀၀၀၀))))    

ချိတ်ဆက်အသံုးပြ Aခြ င်း�ှင့်ချိတ်ဆက်အသံုးပြ Aခြ င်း�ှင့်ချိတ်ဆက်အသံုးပြ Aခြ င်း�ှင့်ချိတ်ဆက်အသံုးပြ Aခြ င်း�ှင့်    အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်း    

၃၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကုိ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ̂ည်းများ 

�ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း၊ အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတိ=ု�ှင့် စပ်လျk်းသည့် ကိစ^ရပ်များအတွက် 

လိုအပ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။  

၃၃။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေသာ အခြ ားသူတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက် 

အကူ ပြ Aပစ^ည်းများ�ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း�ှင့် အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတိ=ု  ပြ Aလုပ်�ိုင်ရန် 

ေတာင်းဆိုလာလRင် ယင်းတုိ=အချင်းချင်း သေဘာတူညီချက်�ှင့် ဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြ Aချက်တိ=ုဖြ င့် 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။  
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၃၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်းက မိမိ၏ကွန်ရက်အတွင်း ဝင်ေရာက်ချိတ်ဆက် အသုံးပြ A 

ခွင့် ပြ Aရာ၌ - 

(က) သာတူညီမRမUရှိေစ ပb ီး ခွဲ ခြ ား�ှိမ့်ချမUမရှိေစရ၊ ကွန်ရက်အတွင်းရှိ မူလဝန်ေဆာင်မU 

အရည်အေသွး စံချိန်စံm�န်းေအာက် နိမ့်ကျမUမရှိေစရ။ 

( ခ ) အရည်အေသွးစံချိန်စံm�န်းတို=ကို လိုအပ်ချက်အရ ဦးစီးဌာနက စစ်ေဆးလRင် 

စစ်ေဆးမUကို ခံယူရမည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))    

 ပb ိAင်ဆုိင်မUကုိဆန=်ကျင်သည့် ပb ိAင်ဆုိင်မUကုိဆန=်ကျင်သည့် ပb ိAင်ဆုိင်မUကုိဆန=်ကျင်သည့် ပb ိAင်ဆုိင်မUကုိဆန=်ကျင်သည့်    လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်များအားများအားများအားများအား    တားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်း    

၃၅။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ ပb ိAင်ဆိုင်မU 

သေဘာသဘာဝကိုပျက်ပြ ားေစသည့် မည်သည့်လုပ်ေဆာင်မUမျိAးကိုမR လုပ်ေဆာင်ခြ င်းမပြ Aရ။        

၃၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါကိစ^ရပ်များ�ှင့် စပ်လျk်းပb ီး ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန 

သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတုိ=�ှင့် နားလည်မUရယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သေဘာတူညီမUရယူခြ င်း၊ အစီအစk် 

များပြ Aလုပ်ခြ င်း သို=မဟုတ် စာချAပ်ချAပ်ဆိုခြ င်းများ မပြ Aလုပ်ရ- 

(က) မိမိဆ�yအတိုင်း �Uန်းထားပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ခ )  ပb ိAင်ဆုိင်မUကို ေလျာ့နည်းေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ေစျးကွက်အား ခွဲေဝရယူရန် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်းေထာက်ပ့ံသူ၊ ေရာင်းချသူတစ်ဦးဦးထံမှ ဝယ်ယူခြ င်းမပြ Aရန် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) မိမိပb ိAင်ဘက်တစ်ဦးဦးအား မတရားေသာ နည်းလမ်း ဖြ င့် ဆန=်ကျင်မUပြ Aခြ င်း။  

၃၇။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် မိမိထံမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားသူတစ်ဦးထံမှေသာ် လည်းေကာင်း 

ဆက်သွယ်ေရးပစ̂ည်း သုိ=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUကုိသာ ရယူသံုးစဲွေရးအတွက် အသံုးပြ Aသူ 

အား ချAပ်ချယ်ကန်=သတ်ခြ င်းမပြ Aရ။  

၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၇ တုိ=တွင် တားမြ စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး 

ေစျးကွက်အတွင်း  ပb ိAင်ဆုိင်မUကိုဟန်=တားသည့် လုပ်ေဆာင်မUများဖြ စ်ေပ7လာပါက ဝန်ကQ ီးဌာန၏ 

သေဘာတူခွင့် ပြ Aချက်ရယူကာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူကို ယင်းလုပ်ေဆာင်မUများကို ရပ်စဲရန် 

m�န်က_ ား�ိုင်သည်။  
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))    

စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်     ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း    

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည် - 

(က) ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန် ကQ ီး 

ဌာန၏ လမ်းm�န်ချက်�ှင့်အညီ စီမံခန်=ခွဲခြ င်း�ှင့်  ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်းတုိ=ပြ Aရမည်။ 

( ခ ) လိုင်စင်ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း၊ 

ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိလည်းေကာင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး 

ပစ^ည်းဆုိင်ရာ  လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်  ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း 

တုိ=ကိုေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရစစ်ေဆးခြ င်းအတွက် လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များဖြ င့် 

စစ်ေဆးေရးအဖွDဲကို ဖွဲDစည်း၍  လ�ဲအပ်တာဝန်ေပး�ိုင်သည်။  

၄၀။ ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဦးစီးဌာနသည်- 

(၁) လိုအပ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များကို ေခ7ယူေမးမြ န်းခြ င်း၊ လိုအပ်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်�ှင့် အေထာက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ�ှင့် စာတမ်း 

အမှတ်အသားများကို တင်ပြ ေစခြ င်းတိ=ုကို  ပြ A�ိုင်သည်။ 

(၂) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရွက်သည့်  အေဆာက်အအုံ�ှင့် 

ေနရာများ၊ စက်ပစ^ည်းများကို ဝင်ေရာက်က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း  ပြ A�ိုင်သည်။ 

(၃) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း�ှင့် စပ်လျk်း၍ စာရင်းဇယား�ှင့် စာရွက် 

စာတမ်းများ၊စာတမ်းအမှတ်အသားများကုိ  က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း၊ ေကာက်�ုတ် 

ချက်ရယူခြ င်း�ှင့် မိတz cကူးခြ င်းတုိ=ကို  ပြ A�ိုင်သည်။  

(၄) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ�ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို   ပြ Aစု 

ထားရှိ ခြ င်း၊  ထိန်းသိမ်းခြ င်းတို=�ှင့် စပ်လျk်း၍  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကုိ သတ်မှတ်ေပး�ုိင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မ ၃၉ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ဖွဲDစည်းသည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲDသည် ဦးစီးဌာန၏ လ�ဲအပ် 

တာဝန်ေပးချက်အရ  ပုဒ်မခွဲ (က)၊  ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂) �ှင့် (၃) တုိ=ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် 

များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။  
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၃၁၃၁၃၁၃))))    

ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ    တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊    ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်     ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း    

၄၁။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

ချိတ်ဆက်အသုံး ပြ A ခြ င်း  ပြ Aလုပ်�ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာေ မြ �ှင့် အေဆာက်အအုံ ပိုင်ရှင် 

သို=မဟုတ် ယင်းေမြ �ှင့် အေဆာက်အအုံကို စီမံခန်=ခွဲခွင့်ရိှသူ�ှင့် ညrိ�Uိင်း၍ ကာလသတ်မှတ်ချက် 

ပါဝင်ေသာ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် ေနရာတွင် ေအာက်ပါ 

တုိ=ကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်-  

(က) လုပ်ငန်းေမြ ေနရာမှာ သင့်ေလျာ်မUရိှ မရိှ  ေရွးချယ်ဆံုးဖြ တ်�ုိင်ရန်အလုိ=ငှာ  ယင်းေနရာ 

သုိ= ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးက_ ည့်hUခြ င်း၊ တုိင်းတာခြ င်း၊ အနိမ့်အမြ င့် မှတ်တမ်းယူခြ င်း၊ 

ေမြ နမူနာရယူခြ င်း၊ ကျင်းတူးခြ င်း၊ အေပ7ယံေမြ လ�ာကို စစ်ေဆးခြ င်းတို=အပါအဝင် 

အခြ ားလိုအပ်ေသာကိစ^များကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း�ှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အလုိ=ငှာ 

အဆိုပါ ေ မြ ေပ7ေ မြ ေအာက်၊ ေရေပ7ေရေအာက်တွင်  လိုအပ်ေသာ  ကွန်ရက် 

အေထာက်အကူ ပြ Aပစ^ည်းများကို  ေနရာချထား ခြ င်း၊  ထားရှိ ခြ င်း၊  တပ်ဆင် ခြ င်း၊ 

ချိတ်ဆက်ခြ င်း�ှင့် ပစ^ည်း လုံခb Aံေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကိုဝင်ေရာက်က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှခြ င်း�ှင့်  ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း။  

၄၂။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ လုပ်ငန်းကိစ^များေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီမU 

ရရိှထားသည့်ေမြ �ှင့် အေဆာက်အအံုပုိင်ရှင် ေပြ ာင်းလဲမUဖြ စ်ေပ7ပါက အဆုိပါေမြ �ှင့် အေဆာက်အအံု 

တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ်  ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်းတိ=ုကုိ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် သေဘာတူညီမUရယူထားရမည်။  

၄၃။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း 

 ခြ င်း၊  ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း၊ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း�ှင့် ဖယ်ရှားခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများပြ ည်သူ 

အသုံးပြ Aသည့်လမ်း သို=မဟုတ် ယာk်လမ်းေက_ ာင်း သို=မဟုတ် ေရလမ်းေက_ ာင်း သို=မဟုတ် 

ေလလမ်းေက_ ာင်း တိ=ုကို အေ�ာှင့်အယှက် သို=မဟုတ် အဟန်=အတား မဖြ စ်ေစရ။  

၄၄။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

ဖယ်ရှား ခြ င်းတို=အား  ပြ Aလုပ်ရန်အလို=ငှာ  ကQ ိAတင်ေလ့လာ ဆန်းစစ်မUများအတွက် ပိုင်ရှင်အား 

 ကQ ိAတင်အသိေပးခြ င်းမရှိဘဲ မည်သည့်ေမြ ေနရာကိုမR ဝင်ေရာက်ခြ င်းမပြ Aရ။  
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၄၅။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

ထိန်းသိမ်းခြ င်းပြ Aလုပ်ရာတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမUနည်းပါးေစရန် လိုအပ်သည့်  ကQ ိAတင်ကာကွယ်မU 

များကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။  

၄၆။ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် မိမိ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်း တပ်ဆင်ခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံခြ င်းပြ Aရာတွင် ေပါ့ေလျာ့ခြ င်း သုိ=မဟုတ် တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်းေက_ ာင့် တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ေသာ သူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေစခြ င်း၊    ေသဆံုးခြ င်း    သို=မဟုတ်    ပစ^ည်းတစ်စုံတစ်ရာ 

ပျက်စီးဆုံးhUံးေစခြ င်းဖြ စ်လRင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ သို=မဟုတ် နစ်နာသူသည်    လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ရရှိသူထံမှ သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ ေလျာ်ေက_ းရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။  

၄၇။ ဤဥပေဒအရလုိင်စင်ရရိှသူသည် လမ်းမကQ ီး၊ လမ်း၊ ရထားလမ်း၊  မြ စ်၊ တူးေမြ ာင်း၊ အခြ ားေသာ 

ေရလမ်း၊ ေရသွင်းစိုက်ပျိAးေရးစနစ်၊ ေရေမြ ာင်း၊ ေရေပးေရးစနစ်၊ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း 

လုပ်ငန်း သုိ=မဟုတ် အခြ ားေသာအများပြ ည်သူ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သုိ=မဟုတ် ပုဂ@လိက�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ေစ�ိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

�ှင့် ေမြ ေပ7ေမြ ေအာက်တုိ=တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများကုိ အသံုးပြ Aပb ီး ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအတွက် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ̂ည်းများထူေထာင်ခြ င်းပြ Aရာတွင် လူ�ှင့် 

ပစ^ည်းတုိ=၏ လုံခb Aံေရးကို အေလးဂhုပြ A၍ ဥပေဒ�ှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၄၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေဆာက်လုပ်ဆဲ သို=မဟုတ် ေဆာက်လုပ်ပb ီး အေဆာက်အအုံ�ှင့် ေမြ ကွက် 

အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်တစ်ခုခု အတွက် 

လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေဆာက်အအံု�ှင့် ေမြ ကွက်အတွင်းရိှ ကွန်ရက် 

ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၏ အရည်အေသွးအား  မြ rင့်တင်ေပးရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ် 

လည်းေကာင်း - 

(က) အရင်းအ�ှီးစိုက်ထုတ်သူသို=မဟုတ် အေဆာက်အအုံ�ှင့် ေ မြ ပိုင်ရှင်အား ၄င်း၏ 

အေဆာက်အအံုအတွင်း သုိ=မဟုတ် အေပ7တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ေမြ ကွက်တွင်ဖြ စ်ေစ ကွန်ရက် 

အေထာက်အကူပြ Aပစ̂ည်းများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း တပ်ဆင်�ုိင်ေရး 

အတွက် ေနရာေပးရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲDအစည်းတို=�ှင့် ညrိ�ိUင်း၍ ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်သည်။ 

( ခ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကို တပ်ဆင် 

ေပးရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအား m�န်က_ ား�ိုင်သည်။ 

( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ပြ Aပစ^ည်းများ  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့် 

စရိတ် ေငွေက_ းများကုိ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူက အားလံုးဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

 ဖြ စ်ေစ ကျခံရန် m�န်က_ ား�ိုင်သည်။ 
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၄၉။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ပြ Aပစ^ည်းများ 
တည်ေဆာက် ခြ င်း၊ တပ်ဆင် ခြ င်းတို=တွင် မလိုအပ်ဘဲ ဘnာေငွေ က_ း ကုန်ကျမUမရှိေစရန်�ှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မUများကို စီမံခန်=ခွဲေပး�ိုင်သည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၄၁၄၁၄၁၄)))) 

အငြ င်းပွားမUများကုိအငြ င်းပွားမUများကုိအငြ င်းပွားမUများကုိအငြ င်းပွားမUများကုိ    ေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်း    

၅၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများသည်- 

(က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကွန်ရက်အေထာက် 
အကူ ပြ Aပစ^ည်းများ  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဖြ စ်ေစ အ ငြ င်းပွားမUေပ7ေပါက် 
သည့်အခါ အချင်းချင်းညrိ�Uိင်းေဖြ ရှင်း�ိုင်ခြ င်း မရိှပါက ထိုအငြ င်းပာွးမUကို ဦးစီးဌာန 
သို= တင်ပြ �ိုင်သည်။  

( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ�ှင့် 
ချိတ်ဆက်အသံုးပြ Aခြ င်း၊ အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတုိ= ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အငြ င်းပွားမU 
ေပ7ေပါက်ပါကဦးစီးဌာနသို= တင်ပြ �ိုင်သည်။  

၅၁။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း အ ငြ င်းပွားမU�ှင့် စပ်လျk်း၍ ေစ့စပ် 
ညrိ�ိUင်းဆုံး ဖြ တ်ေပးရန် ပုဒ်မ ၅၀ အရ တင် ပြ ချက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို=တင်ပြ ခြ င်းမရှိ 
ေသာ်လည်း အငြ င်းပွားမUမှာ အများပြ ည်သူအကျိAးစီးပွားကုိ ထိခုိက်နစ်နာေစ�ုိင်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း  
ေစ့စပ်ညrိ�ိUင်းဆံုးဖြ တ်ေပးရမည်။  

၅၂။ (က) ပုဒ်မ ၅၁ အရ ဦးစီးဌာနက ေစ့စပ်ညrိ�Uိင်းဆံုးဖြ တ်ေပးချက်�ှင့် စပ်လျk်း၍ မေကျနပ် 
သူသည်- 

(၁) ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာ�ှင့်သက်ဆုိင်သည့်ကိစ̂ဖြ စ်ပါက  ထုိဆံုးဖြ တ်ချက် 
ချမှတ်သည့် ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀အတွင်း ဝန် ကQ ီးဌာနသို= အယူခံ 
�ိုင်သည်။ 

(၂) ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ�ှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိသည့်ကိစ^ဖြ စ်ပါက 
မိမိ၏နစ်နာမUအတွက် သက်သာခွင့်�ှင့် အခွင့်အေရးများကိုရရှိရန် တည်ဆဲ 
ဥပေဒများအရ သက်ဆုိင်ရာ တရားhုံးတွင် ေတာင်းဆုိ�ိုင်သည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)အရ အယူခံခြ င်းအေပ7 ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- 

(၁) လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ  ပြ Aလုပ်ရမည်။  

(၂) ဦးစီးဌာန၏ဆံုးဖြ တ်ချက်ကုိ အတည်ပြ Aခြ င်း၊   ပြ င်ဆင်ခြ င်း  သုိ=မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း 
 ပြ A�ိုင်သည်။ 
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 ( ဂ )    ဝန်ကQ ီးဌာန၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်�ှင့်စပ်လျk်း၍ မေကျနပ်သူသည် ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည့် 

ေန=မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၄၅ ရက်အတွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ှင့် အညီ အယူခံခုံhုံးသိ=ု 

အယူခံ�ိုင်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၅၁၅၁၅၁၅))))    

အများပြ ည်သူအကျိAးငာှအများပြ ည်သူအကျိAးငာှအများပြ ည်သူအကျိAးငာှအများပြ ည်သူအကျိAးငာှ    ေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွး    အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး    လုိအပ်ချက်ကုိလုိအပ်ချက်ကုိလုိအပ်ချက်ကုိလုိအပ်ချက်ကုိ     ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်း ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်း ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်း ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်း    

၅၃။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU 

များကို ကျယ်ကျယ်ပြ န်= ပြ န်=ရယူသုံးစွဲခွင့်ရရိှေစရန်အတွက်�ိုင်ငံအတွင်းရှိ အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး 

ဖွံဖb ိAးတိုးတက်မUနိမ့်ကျေနေသးသည့် နယ်ေမြ ေဒသများ    (underserved area) တွင် အေခြ ခံ 

ဆက်သွယ်ေရး အေဆာက်အအုံ တုိးချဲDတည်ေဆာက်�ိုင်ေစရန်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU ပိုမို 

ကျယ်ပြ န်=ေကာင်းမွန်ေစ�ိုင်မည့် အစီအစk်များချမှတ်ရန် ဦးစီးဌာနအား    m�န်က_ ား�ိုင်သည်။  

၅၄။ ဝန် ကQ ီးဌာနသည် အများ ပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေ ခြ ခံဆက်သွယ်ေရး 

လုိအပ်ချက်ကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းေရးအစီအစk်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်အတွက် 

အေ ခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်  ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ထူေထာင် ထားရှိ ပb ီး 

ရန်ပုံေငွကို  ကQ ီးက_ ပ်ရမည်။  

၅၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၄ အရ တည်ေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွကို အသုံးပြ A၍ အများ 

 ပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလုိအပ်ချက်ကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းအစီအစk်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  ကQ ီးက_ ပ်ရမည်။  

၅၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ  ေအာက်ပါအစီအစk်များ ချမှတ်�ိုင်ေရးအတွက် ဝန်ကQ ီးဌာန၏ 

အတည်ပြ Aချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည် -    

 (က)    ဆက်သွယ်ေရးဖွံD ဖb ိAးတိုးတက်မU နိမ် ့ကျေနေသးသည့် နယ်ေ မြ ေဒသများကို 

သတ်မှတ် ခြ င်း၊ 

( ခ )  အများပြ ည်သူအကျိAးငာှ ေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကို 

 ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆုိင်ရာ ရည်မှန်းချက် (universal target) ချမှတ်ခြ င်း၊ 

( ဂ )  လိုင်စင်ရသူများမှ လိုက်နာဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည့် အများ ပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာ 

ေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်ကို  ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆိုင်ရာ တာဝန် 

ဝတz ရားများ (universal service obligation)  သတ်မှတ်ခြ င်း။   

 အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁၆၆၆၆))))    

စီမံခန်=ခဲွစီမံခန်=ခဲွစီမံခန်=ခဲွစီမံခန်=ခဲွေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရ    အအအအေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်း    

၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လRင် 

 ဖြ စ်ေစ၊ အခန်း(၅)ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို  ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၈ အရ m�န် က_ ားချက်ကိုဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ 
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၅၁ အရ ဦးစီးဌာန၏ ေစ့စပ်ညrိ�ိUင်း ဆုံး ဖြ တ်ချက်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ 
ဝန်ကQ ီးဌာန၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်ကိုဖြ စ်ေစ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း 
ထိုသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်=ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်=တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်�ိုင်သည် - 

(က) သတိေပးခြ င်း၊ 

( ခ ) လိုင်စင်ကို ကာလအကန်=အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ 

( ဂ ) လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။  

၅၈။ (က) ဦးစီးဌာနက  ပုဒ်မ ၅၇ အရ  ချမှတ်ေသာ  စီမံခန်=ခွဲေရးဆိုင်ရာ  အမိန်= တစ်ရပ်ရပ် 
ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်=ချမှတ်သည့်ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း 
ဝန်ကQ ီး ဌာနသိ=ု အယူခံ�ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အယူခံခြ င်းအေပ7 ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- 

(၁) လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ  ပြ Aလုပ်�ိုင်သည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာန၏ အမိန်=ကိုအတည်ပြ Aခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း 
 ပြ A�ိုင်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၇၁၇၁၇၁၇))))    

အယူခံခုံhံုးဖဲွDအယူခံခုံhံုးဖဲွDအယူခံခုံhံုးဖဲွDအယူခံခုံhံုးဖဲွDစည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊    တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊     က_ ားနာခြ င်း�ှင့် က_ ားနာခြ င်း�ှင့် က_ ားနာခြ င်း�ှင့် က_ ားနာခြ င်း�ှင့်    ဆံုးဖြ တ်ခြ င်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်း    

၅၉။     ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသည် - 

(က) ဝန် ကQ ီးဌာန၏ ဤဥပေဒအရ ချမှတ်သည့် အငြ င်းပွားမUအေပ7 စီမံခန်=ခွဲမUဆိုင်ရာ 
ဆုံးဖြ တ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျk်း၍ နစ်နာသူက တင်ပြ လာသည့်အခါတွင် ထပ်မံ၍ 
အယူခံ�ိုင်ခွင့်ရရိှေစမည့် အယူခံခုံhုံးကို ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။  

( ခ ) အယူခံခုံhုံးကို ဥက�0အပါအဝင် အဖွဲDဝင် ကိုးဦးထက်မပိုေသာ အဖွဲDဝင်များဖြ င့် 
ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။  

၆၀။ အယူခံခုံhုံးဥက�0�ှင့် အဖွဲDဝင်များသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများ�ှင့်  ပြ ည့်စုံရမည် - 

(က) အယူခံခုံhုံး ဥက�0သည် တိုင်းေဒသ ကQ ီး သို=မဟုတ်  ပြ ည်နယ်တရားလ�တ်ေတာ် 
တရားသူကQ ီးအဖြ စ် အနည်းဆံုး ငါး�ှစ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသူ သုိ=မဟုတ် တုိင်းေဒသကQ ီး 
သို=မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ တရားေရးအရာရှိ သို=မဟုတ် ဥပေဒ 
အရာရှိ ရာထူးတွင် အနည်းဆံုး ၁၀ �ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ  ဖြ စ်ရမည်။  

( ခ ) အယူခံခုံhုံးအဖွဲDဝင်များသည် ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်၊ ဥပေဒပညာရပ်၊ 
စီးပာွးေရးပညာရပ်တုိ=�ှင့် စပ်လျk်း၍ ထင်ေပ7ေကျာ်က_ ားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိ 
ေသာ က)မ်းကျင်သူပညာရှင်များ  ဖြ စ်ရမည်။ 
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၆၁။ (က) အယူခံခုံhုံးသည်  က_ ားနာမည့်ေန=ရက်ကို  ကQ ိAတင်ေ က_ ညာ၍ သတ်မှတ်သည့် 

ေန=ရက်တွင်  က_ ားနာရမည်။ 

( ခ ) တင်ပြ ချက်�ှင့်စပ်လျk်း၍ သက်ဆုိင်ရာတိ=ု၏ ေလRာက်လဲချက်ကို  က_ ားနာ�ိုင်သည်။  

( ဂ ) အပb ီးသတ်ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ေဆာလျင်စွာ ချမှတ်�ိုင်ရန် စီစk်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) အယူခံခံုhံုး၏ အပb ီးသတ်ဆံုးဖြ တ်ချက်ကုိ ဥက�0အပါအဝင် အဖဲွDဝင်ထက်ဝက်ေကျာ်၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ချမှတ်ရမည်။        

၆၂။ အယူခံခုံhုံး၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်သည် အပb ီးအပြ တ်အတည်ဖြ စ်သည်။ 

၆၃။ အယူခံခုံhုံး ဥက�0 �ှင့် အဖွဲDဝင်များသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက သတ်မှတ်သည့် 

စရိတ်�ှင့် ချီး မြ rင့်ေငွများကို ခံစားခွင့်ရိှသည်။   

၆၄။ အယူခံခံုhံုး၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖဲွDစည်းသည့်ေန=မှ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွDသုိ= အပb ီးသတ် 

ဆံုးဖြ တ်ချက် အစီရင်ခံစာ တင်ပb ီးသည့် ကာလအထိသာ  ဖြ စ်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁၈၈၈၈))))    

 ပြ စ်မU�ှင့် ပြ စ်မU�ှင့် ပြ စ်မU�ှင့် ပြ စ်မU�ှင့်     ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ    

၆၅။ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရိှဘဲလုပ်ကိုင်ေက_ ာင်း 

 ပြ စ်မUထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအား ငါး�ှစ်ထက်မပိုေသာ    ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့် ပြ င် 

ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်�ိုင်သည်။  

၆၆။ မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါပြ Aလုပ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျcးလွန်ေက_ ာင်းပြ စ်မUထင်ရှား စီရင်ခြ င်း 

ခံရလRင် ထိုသူအားသုံး�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး 

 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်- 

(က) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်အတွင်းသိ=ု ယင်း၏ပိုင်ရှင်  သို=မဟုတ်  စီမံခန=်ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ 

ခွင့် ပြ Aချက်မရိှဘဲ ဝင်ေရာက်ေ�ှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ စံချိန်စံm�န်းသတ်မှတ်ချက်ကိုဖြ စ်ေစ၊ 

မူလအေနအထားကိုဖြ စ်ေစ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း သို=မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြ င်း၊  

( ခ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန်ရည်ရွယ်၍ ဗိုင်းရပ်စ် သို=မဟုတ် 

အခြ ားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြ င့် ဝင်ေရာက်ေစခြ င်း၊  

( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို  အသုံးပြ A၍ ေငွေ က_ း�ှင့် ပစ^ည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ခိုးယူခြ င်း၊ လိမ်လည်ခြ င်း၊ အလွဲသုံးစားပြ Aခြ င်း သို=မဟုတ် အကျိAးပျက်စီးေစခြ င်း၊ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြ A၍ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအားေခြ ာက်လှန်= 

ေတာင်းယူခြ င်း၊ အ�ိုင်အထက်ပြ Aခြ င်း၊ မတရားတားဆီးကန=်ကွက်ခြ င်း၊ အသေရဖျက် 

 ခြ င်း၊ ေ�ာှင့်ယှက်ခြ င်း၊ မေလျာ်သ_ ဇာသုံးခြ င်း သို=မဟုတ်  ခb ိမ်းေခြ ာက်ခြ င်း။ 
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၆၇။ မည်သူမဆို လိုင်စင်ရယူပb ီးမှသာ အသုံးပြ Aရန်သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း 

တစ်ခုခုကို လိုင်စင်မရှိဘဲလက်ဝယ်ထားရိှခြ င်း သို=မဟုတ်အသုံးပြ Aခြ င်းကို ကျcးလွန်ေက_ ာင်း  ပြ စ်မU 

ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအားတစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ 

ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစချမှတ်ရမည်။  

၆၈။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ Aလုပ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျcးလွန်ေက_ ာင်းပြ စ်မUထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရ 

လRင် ထိုသူအား တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်- 

(က) မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်ကုိ မhုိးမေဖြ ာင့်ေသာ သေဘာဖြ င့် ဆက်သွယ်ခြ င်း၊ 

ဖမ်းယူ ခြ င်း၊ ပို=လ�င့် ခြ င်း၊  ဖြ န်=ချိ ခြ င်း သို=မဟုတ် ေပးေဝ ခြ င်း သို=မဟုတ်  ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( ခ ) သတင်းအချက်အလက်  ပုိ=လ�င့်ခြ င်း၊ ဖမ်းယူခြ င်း၊ ဆက်သွယ်ခြ င်း၊ ေပးေဝခြ င်း သုိ=မဟုတ် 

 ဖြ န်=ချိ ခြ င်းကို ခွင့် ပြ Aချက်မရှိဘဲ တား မြ စ် ခြ င်း၊ တားဆီးပိတ်ပင် ခြ င်း သို=မဟုတ် 

ေ�ာှင့်ယှက်ခြ င်း၊    

( ဂ ) ဦးစီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တားမြ စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သည့် ေနရာအတွင်းသုိ= ခွင့်ပြ Aချက်မရိှဘဲ ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊  

(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လုပ်ငန်း 

လုိင်စင်ရရိှသူက တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ဝတz ရား 

ထမ်းေဆာင်မUကို တား မြ စ် ခြ င်း၊ တားဆီးပိတ်ပင် ခြ င်း သို=မဟုတ် ေ�ာှင့်ယှက်ခြ င်း။  

၆၉။ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် စပ်လျk်း၍ တရားစွဲဆိုခြ င်းကိစ^�ှင့် တရားhုံးအမိန=် အရ 

ထုတ်ေဖာ်ပြ သရန် ခွင့်ပြ Aထားသည့်ကိစ^များမှအပ ယုံက_ ည်စိတ်ချရေသာစနစ်ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ လRိA=ဝှက် 

စနစ် ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ထားရှိေသာသတင်းအချက်အလက်ကို ယင်းတုိ=�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်းမရိှသည့် အခြ ား 

သူတစ်ဦးဦးသို= တစ်နည်းနည်းဖြ င့် ထုတ်ေဖာ်ေက_ ာင်း  ပြ စ်မUထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအား 

တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  

၇၀။ လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆုိ သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm�န်း �ှင့် 

ကိုက်ညီမUမရှိေသာ    ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကိုဖြ စ်ေစ၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို  ဖြ စ်ေစ 

အသုံးပြ Aေက_ ာင်း၊ လက်ဝယ်ထားရိှေက_ ာင်း၊  ဖြ ည့်ဆည်းေပးေက_ ာင်း သုိ=မဟုတ်  ပြ ည်တွင်းသုိ= 

တင်သွင်းေက_ ာင်း  ပြ စ်မUထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအား တစ်�ှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  
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 ၇၁။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ဦးစီးဌာနကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနကဖွဲDစည်းေသာ 
စစ်ေဆးေရးအဖွDဲကေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်သ=ူဝန်ထမ်းအဖြ စ် တာဝန်ဝတz ရားေဆာင်ရွက်ခြ င်းကို 
ဟန်=တားခြ င်း သို=မဟုတ် တားဆီးခြ င်း သို=မဟုတ် ေ�ာှင့်ယှက်ခြ င်းပြ AလRင် ထိုသူအား ေခြ ာက်လ    
ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ် ရမည်။  

၇၂။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျk်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်= 
ေက_ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်=၊ m�န်က_ ားချက်များ�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ကျcးလွန်ေက_ ာင်း  ပြ စ်မUထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအား ေခြ ာက်လ    ထက်မပိုေသာ 
ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  

၇၃။ မည်သူမဆို  ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကို   ကျcးလွန်ရန် အားထုတ်လRင် ဖြ စ်ေစ၊  ပြ စ်မU 
ကျcးလွန်ရာတွင် ပူးေပါင်း ကQ ံစည်လRင် ဖြ စ်ေစ၊    အားေပးကူညီလRင် ဖြ စ်ေစ ယင်း ပြ စ်မUအတွက် 
ဤဥပေဒတွင်  ပြ 0ာန်းထားသည့်   ပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၉၁၉၁၉၁၉))))    
အေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွ    

၇၄။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည်  ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးကn�ှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစံချိန်စံm�န်းကိစ^များ၊ လိUင်း�Uန်းစk်များ စီမံခန်=ခွဲ ခြ င်း ဆိုင်ရာကိစ^များ၊ 
အသုံးပြ Aသူကိုအကာအကွယ်ေပးခြ င်းဆုိင်ရာကိစ^များ၊ �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးကn 
တုိးတက်ေစေရးအတွက် မဟာဗျcဟာများချမှတ်ခြ င်းစသည့်ကိစ̂များတွင် အကQ ံပြ Aေပး�ုိင်ေရးအတွက် 
အစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အမိန=်ေက_ ညာချက် ထုတ်ပြ န်ပb ီး ဝန်ကQ ီး သို=မဟုတ် ဝန်ကQ ီးမှ 
တာဝန်ေပးအပ်သူက ဥက�0အဖြ စ် လည်းေကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး 
လုပ်ငန်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အသုံးပြ Aသူများ၊ က)မ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ ဦးစီးဌာနစသည့် 
တုိ=မှ ကုိယ်စားလှယ်များကအဖဲွDဝင်များအဖြ စ် လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက် အမျိAးသားဆက်သွယ်ေရး 
အကQ ံေပးေကာ်မတီကုိ ဖဲွDစည်းရမည်။ ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သီးခြ ား  ပြ 0ာန်းေပးရမည်။ 

၇၅။ �ိုင်ငံေတာ်လုံ ခb Aံေရး�ှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက်ေစေသာမည်သည့် သတင်း 
အချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်မUများကိုမဆို ရရိှ�ိုင်ေရးအတွက် �ိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး 
များကို မထိခိုက်ေစဘဲ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲDအစည်းသို= လိုအပ်သလို 
m�န်က_ ားေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။      

၇၆။ ဝန်ကQ ီးဌာန သို=မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းသည် �ိုင်ငံေတာ် 
ကာကွယ်ေရး�ှင့် လုံခb Aံေရးကိစ^များအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများပြ ည်သူ၏ အကျိAးအတွက် 
ေသာ်လည်းေကာင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးဦးက လုပ်ကုိင်လျက်ရိှေသာ ဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွင်း ဝန်ေဆာင်မUပြ Aလုပ်ေနမUကုိ လုိအပ်ပါက ဝင်ေရာက်က_ ည့်hU 
စစ်ေဆးခြ င်း၊  ကQ ီးက_ ပ်ခြ င်း�ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားတုိ=ကို တင်ပြ ေစခြ င်း  ပြ A�ိုင်သည်။  
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၇၇။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည် အများပြ ည်သူအကျိAးအတွက်ေဆာင်ရွက်ရန် အေခြ အေနေပ7ေပါက်သည့် 

အခါ အစိုးရအဖွဲD၏သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအား ယာယီရပ်ဆုိင်း 

ေရး၊ ဆက်သွယ်မU အမျိAးအစားတစ်ရပ်ရပ်ကို မပြ Aလုပ်ေရး၊ တားဆီးထိန်းသိမ်းထားရှိေရး၊ လိုအပ် 

သည့် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်မUများကိုရရှိ�ိုင်ေရး၊    ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU 

လုပ်ငန်းများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းများကို ယာယီထိန်းချAပ် သုံးစွဲေရးတို=အတွက် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ရရှိသူအား m�န်က_ ား�ိုင်သည်။  

၇၈။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၇၇ ပါကိစ^ရပ်များအနက် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း 

တစ်ရပ်ရပ်အား လုံခb Aံေရးဆုိင်ရာကိစ^အတွက် ဥပေဒ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးကို  ကQ ိAတင်စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။   

၇၉။ ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို=ေသာပြ စ်မUတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် စပ်လျk်းသည့် သက်ေသခံ 

ပစ^ည်းသည် တရားhုံးေရှDသို= တင်ပိ=ုရန်မလွယ်ကူေသာပစ^ည်းဖြ စ်ပါက ယင်းသက်ေသခံပစ^ည်းကုိ 

တရားhုံးေရှDသို= တင်ပို=ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို=ထိန်းသိမ်းထားေ က_ ာင်း အစီရင်ခံစာ သို=မဟုတ် 

သက်ဆုိင်ရာ အခြ ားစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများဖြ င့် တင်ပြ �ိုင်သည်။ ယင်းသို= တင်ပြ ခြ င်း 

ကို တရားhုံးေရှDသို= သက်ေသခံပစ^ည်း တင်ပြ ဘိသကဲ့သို= မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားhုံးက 

ဥပေဒ�ှင့် အညီ စီမံခန်=ခွဲခြ င်း ပြ A�ိုင်သည်။  

၈၀။ (က) ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မUများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရိှေသာ  ပြ စ်မUများအဖြ စ်သတ်မှတ်သည်။      

 ( ခ ) ဤဥပေဒအရ  ပြ စ်မUတစ်ခုခုဖြ င့် တရားစဲွဆုိရာတွင် ဝန်ကQ ီးဌာန၏  ကQ ိAတင်ခွင့် ပြ Aချက် 

ကို ရယူရမည်။ 

၈၁။ ဝန် ကQ ီးဌာနသည် လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုး မြ rင့်ခ၊ လိUင်း�Uန်းစk် အသုံးပြ Aခ၊ 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်သတ်မှတ်ချက်�ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ သတ်မှတ်ချက်တုိ=အတွက် 

အခေက_ းေငွ�ှင့် ရက်လွန် ေက_ းတုိ=ကို  သတ်မှတ်ရမည်။  

၈၂။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည် အများပြ ည်သူအကျိAးငာှ    ဤဥပေဒအရ လိုအပ်ေသာ ခွင့်ပြ Aချက်၊ လိုင်စင် 

�ှင့် ေထာက်ခံချက်တုိ=ကုိ ရယူခြ င်းမှလည်းေကာင်း၊ လုိအပ်ပါက အခေက_ းေငွများကုိ ေပးေဆာင်ရခြ င်းမှ 

လည်းေကာင်းအစိုးရဌာန၊ အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခု သို=မဟုတ် ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအား  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖဲွD၏ခွင့်ပြ Aချက်ဖြ င့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ A�ုိင်သည်။ သုိ=ရာတွင် �ုိင်ငံေတာ်အေရးေပ7 အေခြ အေန 

�ှင့် ဆက်�ွယ်သည့်ကိစ^ရပ်များ၊ �ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး�ှင့် လုံခb Aံေရးဆိုင်ရာကိစ^ရပ်များ၊ သဘာဝ 

ေဘးအ�zရာယ်ဆိုင်ရာ ကိစ^ရပ်များအတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏  ကQ ိAတင်ခွင့် ပြ Aချက်ကို 

ရယူရန် မလုိဘဲေဆာင်ရွက်�ုိင်သည်။ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ   ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွDသုိ=  ပြ န်လည် 

တင်ပြ ရမည်။  
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၈၃။ ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျk်း၍ စည်းကမ်းချက်များ၊ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်စk်များ�ှင့် လိုအပ်ေသာစံချိန်စံm�န်းများကို ဝန်ကQ ီးဌာန၏ အတည်ပြ Aချက်ဖြ င့် 

သတ်မှတ်ရမည်။  

၈၄။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က) �ိုင်ငံေတာ်က လက်ခံအတည် ပြ Aထားေသာ အ ပြ ည် ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရး 

ကွန်ဗင်းရှင်းများပါ  ပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျk်း၍ဝန်ကQ ီးဌာန၏ လမ်းm�န်ချက် 

�ှင့်အညီ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးအဖွဲDအစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖွဲD 

အစည်းများ�ှင့် ဆက်သွယ် ညrိ�Uိင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။  

( ခ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ဗင်းရှင်းများ�ှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ 

�ှင့် က)မ်းကျင်မUဆိုင်ရာ စာေမးပွဲများကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စီစk်ကျင်းပပb ီး 

ေအာင်လက်မှတ်များ ထုတ်ေပး�ိုင်သည်။ 

၈၅။ The Myanmar Telegraph Act, 1885 �ှင့် The Myanmar Wireless Telegraphy 

Act, 1934  တုိ=အရ-  

(က) ထုတ်ေပးထားသည့် သက်တမ်းမကုန်ဆံုးေသးေသာလုိင်စင်ကုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပး 

သည့် လုိင်စင်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြ စ်ပb ီး ထုိလုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည့် ေန=အထိသာ 

အတည်ဖြ စ်ေစရမည်။ ထိုလိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရွက်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ဤဥပေဒ�ှင့်အညီ လိုင်စင် 

ေလRာက်ထားရယူရမည်။ 

( ခ ) ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာနည်းဥပေဒများ၊ အမိန်=ေက_ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်=�ှင့် m�န်က_ ားချက်များ 

ကို ဤဥပေဒ�ှင့် မဆန်=ကျင်သေရွD ဆက်လက်ကျင့်သုံး�ိုင်သည်။ 

၈၆။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျk်း၍ 

ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်ရိှ ပုဂ@ိAလ် 

တစ်ဦး ဦးေဆာင်သည့်  လွတ်လပ်ေသာ   မြ န်မာ�ုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကုိ  ဤဥပေဒ 

အာဏာတည်သည့်ေန=မှ �ှစ်�ှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ဖွဲDစည်းရမည်။  

၈၇။ ဝန် ကQ ီးဌာနသည် ဤဥပေဒပါ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် စပ်လျk်း၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

စကားရပ်တစ်ခုခု၏ အဓိပ3ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရှင်းလင်းေပးရန်လိုအပ်လာပါက အမိန်=ေက_ ာ်ငြ ာစာ 

ထုတ်ပြ န်၍ ရှင်းလင်းေပး�ိုင်သည်။  
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၈၈။ ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကQ ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျk်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။  

( ခ ) ဝန်ကQ ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်=ေက_ ာ်ငြ ာစာ၊အမိန=်၊ m�န်က_ ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်=�ှင့် m�န်က_ ား 

ချက်များကိုလည်းေကာင်း ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

၈၉။ ေအာက်ပါဥပေဒများကို ဤဥပေဒဖြ င့် hုပ်သိမ်းလိုက်သည်- 

(က) The  Myanmar Telegraph Act, 1885. 

( ခ ) The   Myanmar Wireless Telegraphy Act, 1934. 

         

   ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖဲွDစည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ က)�်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 
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