ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန
(လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၆ / ၂၀၁၄
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ သီတင်ဵကျွတ်လြပည်ဴေကျာ် ၆ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် )
[ ြပင်ဆင် : 03.09.2018 ]
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရအပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရ အဖွဲ့၏
သေောတူညီချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည် (က) သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေဘာင် ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက
ထုတြ် ပန်သည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စဉ်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန် ကာဵချက်၊ လမ်ဵညွှန်ချက်၊ ကျင်ဴဝတ်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။
(ခ)

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊ ဆက်သွယ်

ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်တက
ို့ ို ရယူရန်နှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန်အတွက် ေလျှောက်လာွှ
ပုဳစဳ နှငဴ် လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တက
ို့ ို ဆိုသည်။
(ဂ)

လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴ (Controlling Interest) ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် အြခာဵအဖွဲ့
အစည်ဵ တစ်ခုတွင် မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴ (Voting Stock)၊ အဖွဲ့ဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ (Membership
Interest) သို့ မဟုတ် အစုစပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ

(General Partnership Interest) ၏ ၅၀

ရာခိုင်နှုန်ဵထက် ပိုမိုေသာ ပမာဏကို တိက
ု ်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်ထာဵ
သည်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှုအေြခအေန
တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊

သို့မဟုတ်

အာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ

အေြခအေနကို ဆိုသည် -

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေအာက်ပါအေြခအေန
ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင်ဴရေစသည်ဴ

ပိုင်ဆိုင်မှု

(၁)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ၏ ၅၀
ရာခိုင် နှုန်ဵအထက်ကို ခန့်ထာဵနိုင်ြခင်ဵ။

(၂)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏

ေန့စဉ်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို

ကွပ်ကဲေသာ

အဆင်ဴြမင်ဴ

အမှုေဆာင် အရာရှိ (Senior Executive) မျာဵအာဵ ခန့်ထာဵြခင်ဵ၊ အဆင်ဴတဵို ြမှင်ဴ
ေပဵြခင်ဵ၊ အဆင်ဴချ ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ထုတပ
် ယ်ြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ၊
(၃)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ အေရဵကကီဵေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု၊ အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ်
စီမဳခန့် ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်ြခင်ဵ၊

(၄)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ချမှတ်ရာတွင် အဓိက
ကျေသာ ေနရာမှ ပါဝင်ြခင်ဵ၊

(၅)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ေန့စဉ်လပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲနိုင်ြခင်ဵ၊

(၆)

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုက ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှု၏ သေောသောဝ
သို့မဟုတ်ဝန်ေဆာင်မှုပုဳစဳ၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ၊ နှုန်ဵထာဵမျာဵကို ဆုဳဵြဖတ်
ရာတွင် သိသိ သာသာ လွှမ်ဵမိုဵမှုြပုနိုင်ြခင်ဵ။

(ဃ) ေစျဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ

(Dominant

Licensee)

လုပ်ငန်ဵတစ်ခုသည်

အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊

ယှဉ်ပပိုင်သူမျာဵနှငဴ်

သုဳဵစွဲသူမျာဵ

သိသာေသာ

အေပါ်

ဆိုသည်မှာ

မပူဵေပါင်ဵေဲြဖစ်ေစ၊

အတိင
ု ်ဵအတာတစ်ခုအထိ

လွတလ
် ပ်စွာြပုမူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵအင်အာဵကို ရရှိထာဵသည်ဴ အေြခအေန
တစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(င)

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ (End User) ဆိုသည်မှာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ
ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵကို ရယူသုဳဵစွဲသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူ
တစ်ဦဵ မဟုတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵတစ်ခု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵကို ဆိုသည်။

(စ)

ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ (၁)

ြပည်ေထာင်စု သမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၏ နိုင်ငဳသာဵမဟုတ်သူ၊

(၂)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ

ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၏

နိုင်ငဳသာဵမဟုတ်သူ

တစ်ဦဵဦဵက

လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴကို ရရှိထာဵသည်ဴ တရာဵဝင်အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
စတင်တည်ေထာင်ြခင်ဵ သို့ မဟုတ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵမဟုတ်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
(၃)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမဟုတ်သည်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့
သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် တွင် အေြခစိုက်ထာဵရှိသည်ဴ
အြခာဵနိုင်ငဳ၏ အစိုဵရအဖွဲ့။

(ဆ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ေပါက် ေွက်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ
ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ြပည်ပချိတ်ဆက်မှုေနရာမျာဵ

အ ကာဵ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဆက်သွယ်မှုနှငဴ်

ချိတ်ဆက်မှုတို့ကို

ရရှိေစနိုင်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵြဖည်ဴ ဆည်ဵေပဵရန်အတွက် ကွန်ရက်အေထာက်
အကူြပုပစ္စညဵ် တစ်ခုအာဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဇ)

လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာမူေဘာင်

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ေတာ်အတွင်ဵရှိ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ အေြခခဳဖွဲ့စည်ဵ တည် ေဆာက်မှုနှငဴ် မူမျာဵကို ဆိုသည်။
(ဈ)

ကွန်ရက်အေောက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အေူဵ (Individual) ဆိုသည်
မှာ

ေြမြပင်အေြခစိုက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

လိင
ု ်ဵထုတလ
် ွှင်ဴမှု၊

ပင်မဝင်ေပါက်

ေြမြပင်အေြခစိုက်

ထွက်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵ၊

ေရဒီယိုထုတ်လွှင်ဴမှု၊

မိုေိုင်ဵအေြခစိုက်စခန်ဵ၊

ေရေအာက်ေကေယ်လ၊် ပဂိုဟ်တုေြမြပင် စခန်ဵနှငဴ် ပဂိုဟ်တု အေထာက်အကူြပု အြခာဵ
ပစ္စညဵ် မျာဵတို့ကို

တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

၎င်ဵတို့ကို

ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်

အသုဳဵြပု၍

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်

အတွက် ခွင်ဴြပုေပဵေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵကို ဆိုသည်။
(ည)

ကွန်ရက်အေောက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (class) ဆိုသည်မှာ
တာဝါမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵအချက်ြပမှုမျာဵနှငဴ် ထုတလ
် ွှင်ဴဖမ်ဵယူမှုမျာဵအတွက် အသုဳဵြပု
သည်တ
ဴ ိုင်မျာဵ (masts) ၊ ပိုက်လဳဵု မျာဵ၊ ကျင်ဵမျာဵ၊ တိုင်မျာဵ (Poles) ၊ ဒါဴခ်ဖိုင်ောကကိုဵမျာဵ
(dark fibre) ကဲဴသို့ေသာ ကွန်ရက် အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ
အြခာဵသူတိအ
ု့ ာဵ

ငှာဵရမ်ဵေထာက်ပဳဴနိုင်ေရဵအတွက်

ခွင်ဴြပုေပဵေသာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

အမျိုဵအစာဵကို ဆိုသည်။
(ဋ)

ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ (Private Telecommunications Service)
ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ
အမျာဵြပည်သူသုဳဵ ကွန်ရက် နှငဴ် အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုမရှိေဲ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာ
သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ေပဵသည်ဴ (Point – to – Point Connectivity) ဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵကိုဆိုသည်။

(ဍ)

အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

(Public

Telecommunications Service) ဆိုသည်မှာ အမျာဵြပည်သူတစ်ရပ်လဳဵု အသုဳဵြပုနိုင်သည်ဴ
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ မျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ ကွန်ရက်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ဎ)

သက်ဆိုင်ေသာဝင်ေငွ (Relevant Revenue) ဆိုသည်မှာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အမှန်တကယ်
သုဳဵစွဲသူ နှငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵသို့ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵ
ြဖင်ဴ

ရရှိမည်ဴဝင်ေငွမှ

ထိက
ု ဲဴသို့

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရန်အတွက်

လုပ်ေဆာင်ရသည်ဴ

အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် လက်ကာဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ရယူထာဵေသာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵ သို့ ေပဵေချရမည်ဴစရိတ်စက
မျာဵကို နုတ်ပယ်၍ ကျန်ရှိေသာ ဝင်ေငွအပိုင်ဵကိုဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ဆက်သွယ်ေရဵ ကွန်ရက်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ မူေဘာင်
၃။

လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာမူေဘာင်
ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအခန်ဵ ၃ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၇၊ ၈ နှငဴ် ၉ တို့အရ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ် အဆင်ဴဆင်ဴအာဵ ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူေစရန် ၊ ဝန်ေဆာင်မှုအသစ်မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
နှငဴ် တိုဵချဲ့ြခင်ဵကို အာဵေပဵရန်၊ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵက ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်မျာဵနှငဴ်
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ရယူသုဳဵစွဲမှုကို တိုဵတက်လာေစရန် တို့အတွက်
ေက်စုဳဝန်ေဆာင်မှု (multi-service) လိုင်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ မူေောင်မျာဵကို ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵ
ပါသည် (က) နည်ဵဥပေဒ

၄

အရ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည်

ေယေုယျအာဵြဖင်ဴ

လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵ

တစ်ခုတည်ဵကို သာ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ထိသ
ု ို့ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု အမျိုဵအစာဵကို ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို ခွဲြခာဵမှုမရှိေဲ စိစစ်ပပီဵ သေောထာဵမှတ်ချက်
ြဖင်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။

(ဂ)

ဝန်ကကီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနမှ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ခွင်ဴြပုပပီဵေနာက်
လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵ
ြဖည်စ
ဴ ွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵလိုေသာအခါ (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵ

ြဖည်စ
ဴ ွက်မေဆာင်ရွက်မီ

အနည်ဵဆုဳဵရက် ေပါင်ဵ ၃၀ ကကိုတင်၍ ဦဵစီဵဌာနထဳ တင်ြပရမည်။
(၂)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် -အထူဵ (Individual) ရရှိ
သူသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပင်မဝင်ေပါက်ထက
ွ ်ေပါက် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ
အတွက် ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ရရှိရန် ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

၄။

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵသည်စ
ဴ နစ် နည်ဵဥပေဒ ၃ အရ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ မူေောင်သည်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵလျှေင် ေယေုယျအာဵြဖင်ဴ လိင
ု ်စင်တစ်ခုတည်ဵကိုသာ ကိုင်ေဆာင်ရေသာ

လိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵသည်စ
ဴ နစ်အရ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ တည်ေဆာက်ထာဵသည် (က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် -အထူဵ (Individual) ကိုရရှိ
ထာဵသူသည်

အြမင်ဴဆုဳဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴကိုရရှိထာဵပပီဵ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

အထူဵ

(Individual)၊

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်- သာမန် (Class)၊ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်
အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵအရ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အာဵလုဵဳ ကိုလုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည်။ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
- အထူဵ

(Individual)ရရှိသူမျာဵသည် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ မူေောင်အရ

ထုတေ
် ပဵနိုင်ေသာ အြခာဵမည်သည်လ
ဴ င
ို ်စင်ကိုမျှေ ေလျှောက်ထာဵရန်မလိုပါ။
(ခ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ကို ရရှိထာဵသူ
သည် ယင်ဵလိုင်စင်အရ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိ
သည်။ ကွန်ရက် အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန်

(Class)

ရရှိထာဵသူသည် ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တစ်ခုခု ကို ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပပီဵ အမျာဵဆုဳဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် နှစ်ခုကို
တစ်ပပိုင်တည်ဵရယူနိုင်သည်။
(ဂ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ရရှိထာဵသူသည် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် နှငဴ် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵအရ ခွင်ြဴ ပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ ကို

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ်လည်ဵ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) နှငဴ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်- သာမန် (Class) မျာဵအရခွင်ဴြပုထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴမရှိပါ။ ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) တစ်ခုကို
ေလျှောက်ထာဵရယူနိုင်ပပီဵ

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(င)

အရ

သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

အမျာဵဆုဳဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှစ်ခုကို တစ်ပပိုင်တည်ဵ ရယူနိုင်သည်။
(ဃ) အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည်

ယင်ဵလိင
ု ်စင်အရ

ခွင်ဴြပုထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည်။ အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ရရှိသူသည်
ကွန်ရက် အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) တစ်ခုကို
ေလျှောက်ထာဵရယူနိုင်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အမျာဵဆုဳဵ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှစ်ခုကို တစ်ပပိုင်တည်ဵရယူနိုင်သည်။
(င)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class)၊

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်၊ အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် တစ်ခုခုရရှိ
ထာဵသူ သို့မဟုတ် ယင်ဵလိင
ု ်စင် မျာဵအနက် နှစ်ခုကိုရရှိသူက အြခာဵလိင
ု ်စင် အမျိုဵအစာဵ
ေအာက်ရှိ

ဆက်သွယ်

ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို

တိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက

နည်ဵဥပေဒ ၁၇ အရ ေအာက်ပါ အတိင
ု ်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည် -

(၁)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ရရှိထာဵသူသည်

ကွန်ရက်အေထာက်

အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual)

ထပ်မဳရရှိပပီဵပါက

မူလလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အာဵ ဖျက်သိမ်ဵရမည်။ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ရရှိသူသည်

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်အြပင်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ကိုပါ ထပ်မဳရယူနိုင်သည်။
(၂)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ယင်ဵလိင
ု ်စင်အစာဵ

သို့မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ

ကွန်ရက်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

(Individual)

ကို ရယူပပီဵပါက မူလ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကိုဖျက်သိမ်ဵရမည်။ အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရရှိသူ
သည်

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အြပင်

ကွန်ရက်အေထာက်

အကူြပုဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ကိုပါ ထပ်မဳ ရယူနိုင်သည်။
(၃)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန်
ရရှိထာဵသူ

သည်

(Class)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

အထူဵ (Individual) ရရှိပါက မူလလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်ဵရမည်။ ကွန်ရက်
အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ရရှိသူသည်
ယင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အြပင် ကွန်ရက်ဝန် ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ်
အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ကိုပါ ထပ်မဳ ရယူနိုင်သည်။
၅။

လိင
ု ်စင်ရယူရမည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵမျာဵ
(က) ဥပေဒအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေပဵထာဵြခင်ဵမရှိခဲဴပါက

ဝန်ကကီဵဌာနကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကွန်ရက်

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၃ အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည် လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရယူရန်
လိအ
ု ပ်သည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၄ နှငဴ် ၆ တို့အရ ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနသည်
သက်ဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ

လိင
ု ်စင်

သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အသုဳဵြပုခွင်ဴမျာဵကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်တစ်ခုကို

တည်ေထာင်လပ
ု ်ကိုင်

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ပါက

မိမိ၏လိင
ု ်စင်မျာဵအြပင် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ သီဵြခာဵခွင်ဴြပု
ချက်ရယူရမည်။

၆။ လိင
ု ်စင်ရယူြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵ
(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် မည်သည်ဆ
ဴ က်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵကိုမဆို လိင
ု ်စင်ရယူြခင်ဵ
မှ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

တစ်ခုခုကို လိင
ု ်စင်ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုမည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ မျှေတ
ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ အမျာဵြပည်သူသေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵ
မှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၈၂ အရ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု
အာဵ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လိင
ု ်စင်ရယူြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပု
နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုကို လိင
ု ်စင်ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုမည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
သည် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ မျှေတရမည်ြဖစ်ပပီဵ အမျာဵြပည်သူသေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ
ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ေဆာင် ရွက်ရမည်။

၇။

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) နှငဴ် ကွန်ရက် ဝန်
ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၃
အရ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) သို့မဟုတ်
ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တအ
ို့ တွက် လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵမှုအာဵ ကွန်ရက်အေထာက်
အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) နှငဴ် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်မျာဵ ေလျှောက်ထာဵမှုတိထ
ု့ က် ပိုမိုစိစစ်ရန်လုအ
ိ ပ်သည်။
(က) ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳမျာဵ
(၁)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ

(Individual)

နှငဴ် ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တက
ို့ ို ဦဵစီဵဌာနသို့ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳ ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူသည်

မိမိေဆာင်ရွက်ရန်

ရည်ရွယ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

အတွက် သင်ဴေလျာ်သည်လ
ဴ င
ို ်စင်အမျိုဵအစာဵကို ဆုဳဵြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သက်ဆိုင်
ရာလိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵနှငဴ် ပတ်သက်သည်ဴ အချက်အလက်အာဵလုဵဳ ကို ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ
ေဖာ်ြပ၍ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဝက်ေ်ဆိုက်
တွင် အမျာဵ ြပည်သူရရှိနိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။

(ခ)

ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ အချက်အလက်နှငဴ် ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခေ ကဵေငွ

(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်လာွှ တွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵကို
ထုတြ် ပန်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနမှ ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

ဆုဳဵြဖတ်ချက် မျာဵကို မှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည်
အခါအာဵေလျာ်စွာ ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵတူညပ
ီ ါက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် ြဖည်ဴစွက်ရမည်ဴ
အချက်အလက်မျာဵသည်

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵအာဵလုဵဳ အတွက်

တစ်ေြပဵညီ

ြဖစ်ရမည်။
(၃)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုထာဵသည်မှအပ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူသည်
ေလျှောက်

ထာဵသည်အ
ဴ ချိန်တွင်

စီမဳခန့်ခွဲမှုစရိတ်ကာမိေစရန်အတွက်

ဝန်ကကီဵဌာနက

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဂ)

ေလျှောက်လာွှ တွင်

ြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အချက်အလက်မျာဵသည်

တိကျမှန်ကန်မှုမရှိခဲဴလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳမှုမရှိခဲဴလျှေင်
ဦဵစီဵဌာနသည်

လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ ကို ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ စာြဖင်ဴေပဵပို့ေတာင်ဵခဳရမည်။
ေလျှောက်ထာဵသူသည်

ဦဵစီဵဌာနက

ေတာင်ဵခဳ

လာေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် မှန်ကန်ေအာင်ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်၍ ြပန်လည် ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ဃ) ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လုအ
ိ ပ်ပါက ဦဵစီဵဌာနက ြပင်ဆင်ရန်လုအ
ိ ပ်
သည်ဟု ေဖာ်ြပေသာ အေ ကာင်ဵအချက်အာဵလုဵဳ ကို မှန်ကန်ေအာင်ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်၍
ဦဵစီဵဌာန၏ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။

ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵရန်

ပျက်ကွက်ခဲဴပါက

ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာရသည်ဴ

အေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ စာြဖင်ဴတင်ြပထာဵခဲဴြခင်ဵမရှိလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တင်ြပသည်ဴ
အေ ကာင်ဵြပချက်အာဵ ခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်ေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(င)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် အထူဵ

(Individual)

သို့မဟုတ်

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တိအ
ု့ တွက်

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်သည်ဴ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ စိစစ်၍
ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵအေ ကာင်ဵ ြပန် ကာဵရ မည်။
(စ)

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်ေသာ

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်ြခင်ဵသည်

ရက်ေပါင်ဵ

၆၀

ထက်ေကျာ်လန
ွ ်မည်ဟု ခန့်မှန်ဵပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသ
ု ို့ ကန့် ကာရသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵ
အရင်ဵအာဵ ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ အဆိုပါအေ ကာင်ဵ ကာဵ
စာတွင် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ စိစစ်မှု ပပီဵစီဵမည်ဴ ခန့်မှန်ဵေန့ရက်နှငဴ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ
အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵေပဵမည်ဴ ခန့်မှန်ဵေန့ရက် ပါဝင်ရမည်။
(ဆ)

ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ြပန်လည်စိစစ်သည်အ
ဴ ချိန်ကာလသည် နည်ဵဥပေဒ ၉ တွင်ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အထူဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိလျှေင်

ကန့် ကာရေ ကာင်ဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာထုတသ
် ည်ေ
ဴ န့ရက်မှ

ရက်ေပါင်ဵ

၆၀

ထက်မပိုေစရ။ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵ ဆိုင်ရာ အထူဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ
ကိစ္စမျာဵတွင် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ြပန်လည် စိစစ်သည်ဴ အချိန်ကာလသည် ကန့် ကာ
ရေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာထုတသ
် ည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ထက် မပိုေစရ။
(ဇ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ခွင်ဴြပုေ ကာင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵကို
ေလျှောက်ထာဵ သူထသ
ဳ ို့ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည် (၁)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ခွင်ဴြပုပါက

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) သို့မဟုတ် ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်အတွက်

ေလျှောက်ထာဵသူက

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ

ကနဦဵ

လိင
ု ်စင်ခ (initial fees) အပါအဝင် အြခာဵေသာ သက်ဆိုင်သည်ဴ အခေ ကဵေငွမျာဵ
ကို ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၂)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ပါက ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵြပချက်
ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ထိအ
ု ေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို

စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

ြငင်ဵပယ်ခဳရေသာ ေလျှောက်ထာဵသူသည် ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့
ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ထပ်မဳ ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဈ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ
ကွန်ရက်ဝန်

ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵကို

ကန့်သတ်ချက်မရှိထုတ်ေပဵရမည်။

ခွဲြခာဵမှုမရှိေဲ

(Individual) နှငဴ်
လိင
ု ်စင်အေရအတွက်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) နှငဴ် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အေရအတွက်ကို
ကန့်သတ်ရန် ဆုဳဵြဖတ်ေသာ မည်သည်ဆ
ဴ ုဳဵြဖတ်ချက်မဆို ရှာဵပါဵ ေသာ အရင်ဵအြမစ်
ကန့်သတ်ချက်မျာဵကဲဴသို့ေသာ ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵ အေပါ်
တွင်အေြခခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵသို့ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအာဵ အမျာဵြပည်သူသေော
ထာဵ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ချမှတ်ရမည်။
(ည)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ
(Individual) ေလျှောက်ထာဵချက်အြပင် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို သီဵြခာဵေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual)
သည် ရှာဵပါဵေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွင်ဴအာဵ အာမခဳြခင်ဵမရှိပါ။

(ဋ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ
(Individual) သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အတွက် ေလျှောက်ထာဵချက်
အြပင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ သီဵြခာဵေလျှောက်ထာဵရမည်။

၈။

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်နှငဴ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ် စင်
-သာမန် (Class)

ထုတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၃ အရ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပပီဵ

-

သာမန်

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳြဖင်ဴ

(Class)

ကို

ဦဵစီဵဌာနသို့

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵသည်

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳြဖင်ဴ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵထက် ပိုမိုရိုဵရှင်ဵသည်။
(က) မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳမျာဵ
(၁)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

သို့မဟုတ်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) တို့ကိုသတ်မှတ်ထာဵေသာ
မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက် ထာဵရမည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူသည်

မိမိေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵကို ဆုဳဵြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်
အမျိုဵအစာဵနှငဴ်

ပတ်သက်သည်ဴ

အချက်အလက်မျာဵကို

ြပည်စ
ဴ ုဳစွာေဖာ်ြပ၍

ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဝက်ေ်ဆိုက်
တွင် အမျာဵ ြပည်သူရရှိနိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။

(ခ)

ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ အချက်အလက်နှငဴ် ေပဵေဆာင်ရမည်အ
ဴ ခေ ကဵေငွ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်
မျာဵကို

ထုတြ် ပန်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

ဝန်ကကီဵဌာနှငဴ်

ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ

ကို

ဦဵစီဵဌာနမှ

ခွင်ဴြပုချက်

မှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်ရန်အလိ့ုငှာ

ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် အခါအာဵေလျာ်စွာ ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵတူညပ
ီ ါက
ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အချက်အလက်မျာဵသည်

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင်

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵအာဵလုဵဳ

အတွက် တစ်ေြပဵညီြဖစ်ရမည်။
(၃)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုထာဵသည်မှအပ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူ
သည် ေလျှောက်ထာဵသည်အ
ဴ ချိန်တွင် စီမဳခန့်ခွဲမှုစရိတ်ကာမိေစရန်အတွက် ဝန်ကကီဵ
ဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန်

(Class) ေလျှောက်ထာဵသူမည်သူမဆို ြပည်စ
ဴ ုဳတိကျပပီဵ

လက်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵသည်ဴ ေလျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵနှငဴ်အတူ

ေလျှောက်ထာဵလာပါက ေလျှောက်လာွှ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ ရည်အချင်ဵ သတ်မှတ်ချက်
မျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိခဲဴလျှေင်

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဝန်ကကီဵဌာန၏

သေောတူညီချက်ြဖင်ဴ

လိင
ု ်စင်ကို ခွင်ဴြပုရမည်။
(ဃ) အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵတွင်
အကျိုဵသက်ေရာက်မှု မရှိေစရ (၁)

ေလျှောက်ထာဵသူသည် မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အရည်အချင်ဵမျာဵ
နှငဴ် ကိုက်ညီ မှုမရှိြခင်ဵ၊

(၂)

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵသည် ြပည်ဴစုဳမှုမရှိြခင်ဵ၊
တိကျမှန်ကန် မှုမရှိြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ေရဵထိဵု မထာဵြခင်ဵ၊

(၃)
(င)

ေလျှောက်ထာဵသူသည် သက်ဆိုင်ရာအခေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်မှုမရှိြခင်ဵ။

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳတွင်

ြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာအချက်အလက်မျာဵသည်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ြပည်ဴစုဳမှုမရှိခဲဴလျှေင်

တိကျမှန်ကန်မှုမရှိခဲဴလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ဦဵစီဵဌာနသည်

လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ ကို ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ စာြဖင်ဴ ေပဵပို့ေတာင်ဵခဳရမည်။
ေလျှောက်ထာဵသူသည်

ဦဵစီဵဌာနက

ေတာင်ဵခဳ

လာေသာအချက်အလက်မျာဵကို

ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် မှန်ကန်ေအာင် ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်၍ ြပန်လည် ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(စ)

ေလျှောက်ထာဵသူသည်

ဦဵစီဵဌာနက

ထပ်မဳေတာင်ဵခဳလာေသာ

အချက်အလက်မျာဵကို

အြမန်ဆုဳဵြပန်လည်ေပဵပို့ရမည်။ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ြပန်လည်ေပဵပို့ရန် ပျက်ကွက်ခဲဴ
ပါက

ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာရသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ

စာြဖင်ဴတင်ြပထာဵခဲဴြခင်ဵ

မရှိလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တင်ြပသည်ဴ အေ ကာင်ဵြပချက်အာဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ခိုင်လဳမ
ု ှု
မရှိဟု ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵချက် ကို ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class) သို့မဟုတ် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တအ
ို့ တွက် ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်သည်ဴ
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵစိစစ်၍ ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ
အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵရမည်။
(ဇ)

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ြခင်ဵသည် ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက်ေကျာ်လန
ွ ်
မည်ဟုခန့်မှန်ဵပါက
ေလျှောက်ထာဵသူထဳ

ဦဵစီဵဌာနသည်

ထိသ
ု ို့ ကန့် ကာရသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ

စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ

စိစစ်မှုပပီဵစီဵမည်ဴ

အဆိုပါ

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင်

ခန့်မှန်ဵေန့ရက်နှငဴ်

အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵေပဵမည်ဴ ခန့်မှန်ဵေန့ရက်ပါဝင်ရမည်။

ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ

(ဈ)

မှတ်ပုဳတင်ပုဳစဳြဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵအာဵ

ြပန်လည်စိစစ်သည်အ
ဴ ချိန်ကာလသည်

နည်ဵဥပေဒ ၉ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အထူဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိလျှေင်

ကန့် ကာရေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာထုတ်သည်ဴ

ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက် မပိုေစရ။ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ် ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အထူဵလုပ်ငန်ဵ
စဉ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ကိစ္စမျာဵတွင် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ြပန် လည်စိစစ်သည်ဴ
အချိန်ကာလသည်

ကန့် ကာရေ ကာင်ဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာထုတသ
် ည်ဴ

ေန့ရက်မှ

ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ထက် မပိုေစရ။
(ည)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ခဲဴပါက ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာအေ ကာင်ဵြပချက်ရှိရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ထို အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
ြငင်ဵပယ်ခဳရေသာ

ေလျှောက်ထာဵသူသည်

ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။

ထိသ
ု ို့

ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ထပ်မဳ ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဋ)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ထုတေ
် ပဵမည်ဴ အေရအတွက်ကို ကန့်သတ်မထာဵရ။

၉။

လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အေူဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
(က) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဃ) တို့အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်က
ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပင်မဝင်ေပါက်ထက
ွ ်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴေလျှောက်ထာဵချက် တို့အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေောတူညီ
ချက်ကို ရယူရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အထူဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵ နှငဴ်အညီ ဦဵစွာစိစစ်၍ ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵြပချက်အေပါ် အေြခခဳကာ
လိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵကို ခွင်ဴြပုရန် သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို့
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေောတူခွင်ဴြပုချက်လုအ
ိ ပ်ေသာ ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို
စိစစ်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒ ၇ နှငဴ် ၈ ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအြပင် ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵ
ချက်မျာဵနှငဴ် အညီေဆာင်ရွက်ရမည် (၁)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ - အထူဵ (Individual) သို့မဟုတ်
ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵအာဵ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀
ထက်ေကျာ်လန
ွ ်မည်ဟု ခန့်မှန်ဵ ပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသ
ု ို့ ကန့် ကာရသည်ဴ
အေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

အဆိုပါအေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင်

ေလျှောက်ထာဵချက်

အာဵ

စိစစ်မှုပပီဵစီဵမည်ဴ

ခန့်မှန်ဵေန့ရက်ကို ေဖာ်ြပရမည်။ ထိေ
ု န့ရက်သည် အေ ကာင်ဵ ကာဵ စာထုတသ
် ည်ဴ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ထက်မေကျာ်လန
ွ ်ေစရ။
(၂)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်
ဝန်ေဆာင်

မှုလပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သို့မဟုတ်
သာမန်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

(Class)

ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ

ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵကို ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ ရက်ေပါင်ဵ
၆၀ ထက်ေကျာ်လန
ွ ်မည်ဟု ခန့်မှန်ဵ ပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသ
ု ို့ ကန့် ကာရသည်အ
ဴ
ေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ

ေလျှောက်ထာဵသူထဳ

စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

အဆိုပါအေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ စိစစ်မှုပပီဵစီဵမည်ဴ ခန့်မှန်ဵ
ေန့ရက်ကို ေဖာ်ြပရမည်။ ထိေ
ု န့ရက်သည် အေ ကာင်ဵ ကာဵ စာ ထုတသ
် ည်ဴ
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ထက် မေကျာ်လန
ွ ်ေစရ။
(ဃ) ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို
တစ်ပပိုင်နက်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က

ဦဵစီဵဌာနသည်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမှ

သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ကို

ြဖည်စ
ဴ ွက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ

သေောတူခွင်ဴြပုသည်နှငဴ်
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အသစ်မျာဵအာဵ ခွင်ဴြပုေပဵရန်အတွက် လိင
ု ်စင်အာဵ မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြခင်ဵ (update) တို့ကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က

ြငင်ဵပယ်ခဲဴပါက ကျိုဵေ ကာင်ဵ

ခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵြပချက်ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနသည် ထိအ
ု ေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို
ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ ြငင်ဵပယ်ခဳရေသာ ေလျှောက်ထာဵသူ
သည် ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို
ထပ်မဳေပဵေဆာင်ရမည်။
၁၀။

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵြဖင်ဴ
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၈ ပါ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳချိန်
စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်။
၁၁။

လိင
ု ်စင်ေတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵကို ြပင်ဆင်ြခင်ဵ။ ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၈
အရ

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ်

ဦဵစီဵဌာနသည်

စည်ဵကမ်ဵမူေောင်မျာဵတွင်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ်

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာ

စည်ဵမျဉ်ဵ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက်

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို ြပင်ဆင်ခွင်ဴရှိသည်။ ထိသ
ု ို့ြပင်ဆင်ရာတွင် အမျာဵ
ြပည်သူ သေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်ဵ (၃)
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵအရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၂။

ကွန်ရက်အေောက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အေူဵ (Individual)
(က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) အရ
လုပ်ကိုင်ခွင်ဴ ရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၇
နှငဴ် ၉ တို့အရ လိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) ရရှိသူ
သည် ေအာက်ပါတို့ကို လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည် (၁)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို

တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(၂)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

သို့မဟုတ်

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင် ရရှိသူအာဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ကွန်ရက်ပမာဏ (network capacity)
အာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵကို ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
(၃)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ

သို့မဟုတ်

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှု

အြခာဵသူတစ်ဦဵ

သို့မဟုတ်

အမျာဵြပည်သူသို့ ြပည်တွင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ြဖစ်ေစ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ
သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
ေပဵြခင်ဵ။
(ဂ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) အရ
လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါတို့ကို တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
၎င်ဵတို့ကို အသုဳဵြပု၍ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵြခင်ဵ တို့လည်ဵပါဝင် သည် (၁)

ေြမြပင်အေြခစိုက်လုင
ိ ်ဵထုတ်လွှင်ဴမှု (terrestrial fixed line transmission)
အေထာက် အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(၂)

ေြမြပင်အေြခစိုက်ေရဒီယိုထုတ်လွှင်ဴမှု

(terrestrial

radio

transmission)

အေထာက် အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊
(၃)

မိုေိုင်ဵအေြခစိုက်စခန်ဵ အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(၄)

ေရေအာက်ေကေယ်လ် (cable) အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(၅)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပင်မဝင်ေပါက်ထက
ွ ်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵ

ပစ္စညဵ် မျာဵ၊
(၆)

ပဂိုဟ်တုေြမြပင်စခန်ဵ အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ၊

အေထာက်အကူြပု

(၇)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ထုတလ
် ွှင်ဴနိုင်စွမ်ဵကို ေထာက်ပဳဴ
ေပဵေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ တည်ရှိသည်ဴ ပဂိုဟ်တု
အေထာက်အကူြပု အြခာဵပစ္စညဵ် မျာဵ၊

(ဃ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) သည်
နည်ဵပညာအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ကန့်သတ်ချက်
မရှိပါ။ (technology and service – neutral)
၁၃။

ကွန်ရက်အေောက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class)
(က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class)

အရ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၈
နှငဴ် ၉ တိအ
ု့ ရ လိင
ု ်စင် ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ရရှိသူသည်
ေအာက်ပါ တို့ကို လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည် (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက် အေြခခဳအေဆာက်အအုဳကို တည်ေဆာက်ြခင်ဵ (passive
Telecommunications

Network

Infrastructure)၊

အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵအေြခခဳအေဆာက်အအုဳကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) ရရှိသူအာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵတို့ကို
ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်။ ကွန်ရက် အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သာမန် (Class) ရရှိသူသည် အဆိုပါငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမျာဵအာဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့
မျှေေဝသုဳဵစွဲသည်ဴ စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြခာဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုသို့ြဖစ်ေစ၊ လိင
ု ်စင်ရ
ရှိသူမဟုတ်သည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ်သို့ြဖစ်ေစ တည်ဆဲ ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ
ခွင်ဴြပုထာဵပါက ငှာဵရမ်ဵနိုင်သည်။
(၂)

မိမိကွန်ရက်အတွင်ဵ
တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊
သို့ရာတွင်

ဆက်သွယ်မှုအတွက်သာ
အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်မျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵတို့ကို

ယင်ဵဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်မျာဵကို

းဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ

အြခာဵသူမျာဵသို့

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

အသုဳဵြပု၍

ဆက်သွယ်ေရ

ေရာင်ဵချြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမြပုရ။
(ဂ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - သာမန် (Class) ရရှိသူသည်
ကွန်ရက် အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual) ရရှိ
သူမျာဵအတွက်

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ

ပမို့ြပအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

အြခာဵ

ပဳဴပိုဵနိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ

ဆက်သွယ်ေရဵစက်ပစ္စညဵ် မျာဵ

တပ်ဆင်ြခင်ဵ

အပါအဝင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက် အေြခခဳ အေဆာက်အအုဳ (passive

Telecommunications Network Infrastructure) မျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ ကိုလည်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

တာဝါမျာဵ၊

(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵအချက်ြပမှုမျာဵ၊

ထုတလ
် ွှင်ဴဖမ်ဵယူမှုမျာဵအတွက်

အသုဳဵြပုသည်ဴတိုင်မျာဵ (masts)၊
(၃)

ပိုက်လဳဵု မျာဵ၊

(၄)

ကျင်ဵမျာဵ၊

(၅)

တိုင်မျာဵ (Poles)၊

(၆)

ဒါဴခ်ဖိုင်ောကကိုဵမျာဵ (dark fibre)၊

(၇)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class)

ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵချက်နှငဴ်အညီ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵ ထုတလ
် ွှင်ဴရန်၊ ေပဵပို့ရန်အတွက် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေရဒီယိုစက်
ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ

(ယင်ဵလိင
ု ်စင်

ရရှိသူသည်

မိမိ၏

ကွန်ရက်အတွင်ဵ

ဆက်သွယ်မှုအတွက်မှလွဲ၍ အြခာဵသူမျာဵသို့ ဝန်ေဆာင် မှုေပဵရန် အသုဳဵမြပုရ)။
(ဃ) မိမိကွန်ရက်အတွင်ဵ ဆက်သွယ်မှုအတွက်သာ အသုဳဵြပုေသာ ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်
မျာဵကို

အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

ကိုယ်တိုင်အတွက်
ေဆာင်ရွက်ရန်

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်

ဆက်နွှယ်ေနသည်က
ဴ ိစ္စမျာဵကိုသာ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class) အရ ကန့်သတ်ထာဵသည်။
(င)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ်

-

သာမန်

(Class)

သည်

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

မိမိကွန်ရက်အတွင်ဵ ဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ ဆက်သွယ်မှုမျာဵ
အတွက်သာခွင်ဴြပုပပီဵ

အြခာဵမည်သည်က
ဴ ွန်ရက်

နှငဴ်မျှေ

အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခွင်ဴ

မရှိေစရ။
(စ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည်
(Class)

တွင်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ယင်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကို

အြခာဵေသာ

-

သာမန်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

အမျာဵြပည်သူသေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ

ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ထည်ဴသွင်ဵနိုင်သည်။
(ဆ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

နည်ဵပညာအရ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ (technology – neutral) ။

(Class)

သည်

၁၄။

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
(က) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်
လိေ
ု သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၇ နှငဴ် ၉ တို့အရ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ

သို့မဟုတ်

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵသို့ ြပည်တွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ြဖစ်ေစ အမျာဵြပည်သူ
ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
ေပဵနိုင်ရန် အလို့ငှာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ
(Individual)

ရရှိသူတစ်ဦဵ

သို့မဟုတ်

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ

အြခာဵသူတစ်ဦဵထဳမှ

ထုတ်လင
ွှ ်ဴမှုပမာဏ (transmission capacity) ကို တိုက်ရိုက် ငှာဵရမ်ဵခွင်ဴရှိသည်။
(ဂ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်
အသုဳဵချ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တအ
ို့ ရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
အာဵလုဵဳ ကို လုပ်ကိုင်ခွင်ဴ ရှိသည်။

(ဃ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ယင်ဵလိင
ု ်စင်အရ

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန် လိအ
ု ပ်သည်ဴ ဆွစ်ချ်ခလုတမ
် ျာဵ၊ ေရာက်တာ
(Router)မျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵမှအပ

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်

အေထာက်

အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို ေဆာက်လပ
ု ်ခွင်ဴ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴမရှိပါ။
(င)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵ
တွင်

ေယေုယျအာဵြဖင်ဴ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာထုတလ
် ွှင်ဴမှုပမာဏကို

ငှာဵရမ်ဵရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
ဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ နဳပါတ်မျာဵကို ရယူသုဳဵစွဲရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။
(စ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ရှာဵပါဵလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်

အရင်ဵအြမစ်

အသုဳဵြပုရန် လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴမရှိေစရ။
(ဆ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါ
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵြခင်ဵတို့လည်ဵ ပါဝင်သည် -

(၁)

ဝါယာလိင
ု ်ဵချိတ်ဆက်မှုြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ (resale) ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

(၂)

ေြမြပင်ကကိုဵမဲဴချိတ်ဆက်မှု ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ (resale) ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

(၃)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ြပည်တွင်ဵကွန်ရက်သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ (transport) နှငဴ် ဆွီချင်
(switching) ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

(၄)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ။

ပင်မဝင်ေပါက်ထက
ွ ်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵ

ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ

(ဇ)

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သည် နည်ဵပညာနှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်
မရှိပါ (technology – and service – neutral)။

၁၅။

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
(က) အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်လပ
ု ်ကိုင်လုေ
ိ သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၈ နှငဴ်
၉ တို့အရ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ခ)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ

သို့မဟုတ်

လိင
ု ်စင်ရရှိ ေသာ အြခာဵသူတစ်ဦဵသို့ ြပည်တွင်ဵ၌ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ သို့မဟုတ်
ပုဂ္ဂလိက

ဆက်သွယ်ေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်
ရရှိသူတစ်ဦဵ

သို့မဟုတ်

ထုတလ
် ွှင်ဴမှုပမာဏ
(ဂ)

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ

ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ကွန်ရက်ဝန်

ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

-

အထူဵ

(Individual)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵထဳမှ

( transmission capacity) ကို တိုက်ရိုက် ငှာဵရမ်ဵခွင်ဴရှိသည်။

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် ယင်ဵလိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ဝန်
ေဆာင်မှုမျာဵကိုသာ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဃ) အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူသည် ယင်ဵလိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည်ဴ ဝန်
ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵရန်လုိအပ်သည်ဴ ဆွစ် (ချ်) မျာဵ၊ ေရာက်တာ (Router)
မျာဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵမှအပ

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်

အေထာက်အကူြပု

ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် အေြခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵကို တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ

အြမစ်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ

ြပည်ပ၌

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

သို့မဟုတ်

ရှာဵပါဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ေပဵြခင်ဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အရင်ဵ
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵြခင်ဵ

စသည်တ့က
ို ို ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴမရှိပါ။
(င)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါ
ဆက် သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည် (၁)

အမျာဵြပည်သူ အခေပဵတယ်လဖ
ီ ုန်ဵဝန်ေဆာင်မှု (public payphone services)၊

(၂)

အမျာဵြပည်သူ ဆွစ်(ချ်) ေဒတာ (Switched Data) ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၃)

ေရွဵချယ်မှုကို အေြခခဳြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေသာ (Audiotext Hosting) ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၄)

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်စာအုပ်ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၅)

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူ၏ ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၆)

အမျာဵြပည်သူသုဳဵ အင်တာနက် (PAC) ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၇)

သတင်ဵေပဵပို့မှု ဝန်ေဆာင်မှု (messaging services)၊

(၈)

ပုဂ္ဂလက
ိ ကကိုဵဖုန်ဵအသဳ သို့မဟုတ် ေဒတာ (Vocie / Data) ဝန်ေဆာင်မှု၊

(၉)
(စ)

ထပ်ေဆာင်ဵ (Value-added) ဝန်ေဆာင်မှု၊

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်သည် နည်ဵပညာနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်
မရှိပါ (technology – and service – neutral)။
အခန်ဵ (၄)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ ေယဘုယျအခွင်ဴအေရဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵ
၁၆။

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ

။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

ထုတေ
် ပဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵ အာဵလုဵဳ ၏ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ ငါဵနှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵ အနှစ်
၂၀ အထိ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၇။

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵြဖည်ဴစွက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ နည်ဵဥပေဒ ၃ အရ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ရရှိသူမည်သူမဆို ယင်ဵ၏လက်ရှိလိုင်စင်အမျိုဵအစာဵအရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်ကို ြဖည်စ
ဴ ွက်ေဆာင်ရွက်ေပဵလိပ
ု ါက ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရ
မည်(က) ေလျှောက်လာွှ တွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ေဆာင်ရွက်ေပဵလိသ
ု ည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵကို
ေဖာ်ြပ

ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ဆက်နွှယ်ေသာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

တာဝန်မျာဵကို လိင
ု ်စင် ရရှိသူက ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵနိုင်ေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပင်မဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵမျာဵမှအပ

လက်ရှိ လိင
ု ်စင်အရ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵကို ေလျှောက်ထာဵပပီဵသည်နှငဴ်
စတင်ေဆာင် ရွက် နိုင်သည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေောတူညီချက်ြဖင်ဴ
ေလျှောက်ထာဵမှုကို

ြငင်ဵပယ်ပါက

ရက်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူထစ
ဳ ာြဖင်ဴ

အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(ဂ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

အထူဵ

(Individual)

ရရှိသူသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပင်မဝင်ေပါက်ထက
ွ ်ေပါက်လပ
ု ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အေထာက်
အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵပါဝင်လာမည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ြဖည်စ
ဴ ွက်ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက

နည်ဵဥပေဒ ၉ နှငဴ် အညီ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ေလျှောက်ထာဵသည်အ
ဴ ချိန်တွင်

သက်ဆိုင်ရာအခေ ကဵေငွကို

ေပဵေဆာင်ရမည်။
(င)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေောတူညီချက်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ခဲဴပါ
က ြငင်ဵပယ်မှုသည် ခွဲြခာဵမှုမရှိေဲ ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳရ
ု မည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် ြငင်ဵပယ်ရ
သည်ဴ အေ ကာင်ဵြပချက်ကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပန်လည်
ေလျှောက်ထာဵ နိုင်သည်ဴ အခွင်ဴအေရဵေပဵရမည်။

(စ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာနမှ ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ
၃၀ အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵကို ရပ်စဲရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၄၂ အရ
အယူခဳနိုင် သည်။

၁၈။ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၈ နှငဴ် ၁၂ အရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှောက်ထာဵရာတွင် (က) လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ ၂၄ လ ထက်မေစာ၊ ၁၂ လထက်ေနာက်မကျေဲ ေလျှောက်
ထာဵရမည်။
(ခ)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

လက်ခဳရရှိသည်ဴအခါ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ေအာက်ပါတို့ကို

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ လိက
ု ်နာခဲဴပါက ဦဵစီဵဌာနှငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူတအ
ို့ ကာဵ အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ
သေောတူညီထာဵခဲဴြခင်ဵမရှိခဲဴလျှေင် ဦဵစီဵဌာနသည် ကနဦဵလိုင်စင်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
နှငဴ်တူညီေသာ သို့မဟုတ် မျာဵြပာဵစွာကွဲလွဲမှုမရှိေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖင်ဴ ကနဦဵ
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရမည် (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

(၂)

သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင်နှငဴ်

ဦဵစီဵဌာနမှချမှတ်သည်ဴ

ဆုဳဵြဖတ်

ချက်မျာဵ၊
(၃)
(ဂ)

လိင
ု ်စင်တွင် ပါရှိေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵ။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်မျာဵအာဵ ထပ်မဳသက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴ ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။

၁၉။ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ။ ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်အရ ြငင်ဵပယ်ပါက လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ စာြဖင်ဴ
အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ ထိသ
ု ို့အေ ကာင်ဵ ကာဵရာတွင် (က) ေအာက်ပါတို့ကို အေြခခဳသည်ဴ ြငင်ဵပယ်ရြခင်ဵ အေ ကာင်ဵြပချက်ကို ေဖာ်ြပရမည် (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင်

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

တာဝန်မျာဵကို

လိက
ု ်နာ ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊
(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအခန်ဵ ၁၁ ပါ ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက်
မျာဵ အာဵတာဵြမစ်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊

(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအခန်ဵ ၁၄ ပါ အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
ေအာက်ပါတို့နှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ ဦဵစီဵဌာန၏ ေစဴစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေပဵချက်မျာဵ (ကက)ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်
အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵြခင်ဵ၊

ကွန်ရက်

(ခခ) ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်ဵ။
(၄)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၈ ၊ အခန်ဵ ၁၆ နှငဴ် ၁၇ တို့အရ ဦဵစီဵဌာနက
ချမှတ်ေသာ

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်အေပါ်

အယူခဳဝင်ပပီဵေနာက်

ဝန်ကကီဵဌာနမှ

ချမှတ်သည်ဆ
ဴ ုဳဵြဖတ်ချက် မျာဵ၊
(၅)
(ခ)

လိင
ု ်စင်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵ၊

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်က
ဴ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက်
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်နှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴြခင်ဵကို ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵရန် ဦဵစီဵဌာန
သည် လိင
ု ် စင် ရရှိသူအာဵ ထိက
ု ်သင်ဴေသာ အခွင်ဴအေရဵေပဵရမည်။

(ဂ)

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴလိုေ ကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ေြခာက်လအတွင်ဵ
ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၉ နှငဴ် ၄၀ တို့နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပပီဵမှသာ လိင
ု ်စင်
သက်တမ်ဵ တိုဵ ြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ရမည်။
၂၀။

လိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ
(က) လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်တစ်ခု၏ လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴ (Controlling Interest) ရှိသူအေြပာင်ဵအလဲ
ြဖစ်ေပါ်နိုင်မည်ဴ
သို့မဟုတ်

လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ခွင်ဴ၊

တာဝန်မျာဵကို

အခွင်ဴအေရဵ၊

အကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴ၊

အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ

ခဳစာဵပိုင်ခွင်ဴတစ်ခုခု

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵမြပုမီ

အဆိုပါလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ
ကကိုတင်ြပုလုပ်ထာဵေသာ လုပ် ငန်ဵစဉ် (Pro forma transaction) မဟုတ်ခဲဴပါက လိင
ု ်စင်
ရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာန၏ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုချက်ကို ခိုင်လဳေ
ု သာ
အေ ကာင်ဵြပချက်မရှိေဲ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵြခင်ဵမရှိေစရ။ လိင
ု ်စင်
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵအတွက်

ဦဵစီဵဌာနမှ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်

အချိန်ကာလသည်

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ

အချိန်

ကာလအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်လဲေ
ွှ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵအာဵ ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏ ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒ
မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနမှ စိစစ်ပပီဵခွင်ဴြပုမှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၁။

လိင
ု ်စင်ကို ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်တစ်ခုကို ေအာက်ပါအေြခအေနတွင် ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည် (၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ေတာင်ဵဆိုချက် သို့မဟုတ် သေောတူညီချက်၊

(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵနှငဴ် အမျာဵြပည်သူသေောထာဵ
ေတာင်ဵခဳြခင်ဵတို့ြပုလုပ်ပပီဵေနာက်

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

အမိန့်

ေ ကာ်ြငာစာမျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်
ညီညွတ်မှုရှိေစရန်၊
(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵနှငဴ် အမျာဵြပည်သူသေောထာဵ
ေတာင်ဵခဳြခင်ဵတို့

ြပုလုပ်ပပီဵေနာက်

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနကထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်၊ လုပ် ထုဵဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနကထုတ်ြပန်သည်ဴ အမိန့်၊
ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

အမျာဵ

ြပည်သူ၏

အကျိုဵစီဵပွာဵအတွက်

ယင်ဵသို့ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲရန် လိအ
ု ပ်သည်ဟု ဦဵစီဵ ဌာနကဆုဳဵြဖတ်လျှေင်၊
(၄)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၁ အရ အေရဵယူခဳရပပီဵေနာက် သက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒမျာဵ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ

မျာဵနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနက ထုတြ် ပန်သည်ဴ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ပါ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

တာဝန်မျာဵကို

လိက
ု ်နာရန်

ပျက်ကွက်သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်လျှေင် သို့မဟုတ် အဆိုပါလိင
ု ်စင်အာဵ
ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် ေနာင်တွင် ဥပေဒ ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာမျာဵ၊

အမိန့်နှငဴ်ညွှန်

ကာဵချက်မျာဵကို

လိက
ု ်နာရန် ပျက်ကွက်မှုအာဵ တာဵဆီဵေပဵနိုင်သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် မည်သည်လ
ဴ င
ို ်စင် ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵကိုမဆို နည်ဵဥပေဒ ၄၂ အရ
အယူခဳနိုင်သည်။

၂၂။

လိင
ု ်စင်ကိုကာလ အကန့်အသတ်ြဖင်ဴရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။ ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ
၅၇ နှငဴ် အြခာဵသက်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵအရ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူအေနြဖင်ဴ ေအာက်ပါတို့အာဵ လိက
ု ်နာရန်ပျက်ကွက်သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်
ပါက လိင
ု ်စင်အရေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရှိသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အာဵလုဵဳ ကို
ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵနိုင်သည် သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည် (က) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်၊
(ခ)

ပပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ
အခန်ဵ ၁၁ အရ ဦဵစီဵဌာနက ချမှတ်ေသာ ညွှန် ကာဵချက် တစ်ရပ်ရပ်၊

(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၄ အရ အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ
နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနက ချမှတ်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၇ အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ အယူခဳခုဳရုဳဵသိ့ု
အယူခဳရန်

ြငင်ဵပယ်ခဲဴလျှေင်

ဦဵစီဵဌာနက

ချမှတ်ေသာ

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ

၅၈

အရ

ဝန်ကကီဵဌာနသို့

အယူခဳပပီဵေနာက်

ဝန်ကကီဵဌာနကချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

၂၃။

(င)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၂ အရ အယူခဳရုဳဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

(စ)

လိင
ု ်စင်တွင်ပါဝင်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက် သို့မဟုတ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်။

လိင
ု ်စင်ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ
(က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

အထူဵ

(Individual)

သို့မဟုတ်ကွန် ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည် ဦဵစီဵဌာန၏ ကကိုတင်
ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ကို ြပန်လည်အပ်နှဳနိုင်သည် (၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည် သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ကို ြပန်လည်အပ်နှဳရန် အဆိုြပုထာဵသည်ဴ
ေန့ရက်မတိုင်မီ အနည်ဵဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀ ကကိုတင်၍ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵကိုခွင်ဴြပုလျှေင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ အ
မှန်တကယ် သုဳဵစွဲသူမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေပဵေသာ အြခာဵသင်ဴေလျာ်သည်ဴ လိင
ု ်
စင်ရရှိသူမျာဵထဳသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

-

သာမန်

(Class)

ရရှိထာဵသူသည်

သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကို

ြပန်လည်အပ်နှဳရန် အဆိုြပုထာဵသည်ေ
ဴ န့ရက်မတိုင်မီ အနည်ဵဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ကကိုတင်
၍ဦဵစီဵဌာနသို့

ေလျှောက်ထာဵရမည်။

ဦဵစီဵဌာနက

လိင
ု ်စင်ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵကို

ခွင်ဴြပုလျှေင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် မိမိအမှန် တကယ် သုဳဵစွဲသူမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်
ေပဵေသာ အြခာဵသင်ဴေလျာ်သည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵထဳသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရန် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၂၄။

အခေ ကဵေငွမျာဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
အခေ ကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်။ ယင်ဵတို့တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် (၁)

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ အချိန်တွင်ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵ၊

(၂)

ကနဦဵ လိင
ု ်စင်ခ၊

(၃)

သက်ဆိုင်ေသာဝင်ေငွ၏ ရာခိုင်နှုန်ဵကို အေြခခဳသည်ဴ နှစ်စဉ်ေ ကဵ၊

(၄)

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ၊

(၅)

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵြဖည်ဴစွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် အခေ ကဵေငွ၊

(၆)

အမျာဵြပည်သူသေောထာဵ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်ပပီဵေနာက် ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်
ေသာ အြခာဵအခေ ကဵေငွမျာဵ။

(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် အမျာဵြပည်သူသေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၊ ၈၁ နှငဴ် ၈၂ တို့အရလည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵဆက်စပ်ဥပေဒမျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ

စည်ဵမျဉ်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵမူေောင်တအ
ို့ ရ

လည်ဵေကာင်ဵ

အမျိုဵအစာဵ

တူညီေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအေပါ် သာတူညီမျှေမှုရှိပပီဵ တစ်ေြပဵညီြဖစ်ေသာ အခေ ကဵေငွ
မျာဵကိုသတ်မှတ်ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ
ပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်မျာဵအတွက်အခေ ကဵေငွမျာဵသည်

ဦဵစီဵဌာန၏

စီမဳခန့်ခွဲမှု

ကုန်ကျစရိတ် (administrative costs) မျာဵအေပါ် တွင် အေြခခဳရမည်။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်မျာဵ
အတွက် လိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာအခေ ကဵေငွမျာဵကို ဇယာဵ (၁) ပါ အတိင
ု ်ဵသတ်မှတ်သည်။

(ဃ) ဝန်ကကီဵဌာနသည်

အခေ ကဵေငွြပင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ

အမျာဵြပည်သူသေော

ထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်ပပီဵ ၃ နှစ်လျှေင် တစ်ကကိမ် ြပန်လည်စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ြပန်လည် ြပင် ဆင်ထာဵသည်ဴ အခေ ကဵေငွမျာဵကို ဇယာဵ (၁) တွင် ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပရမည်။
(င)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵဦဵကို
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအုပ်စု

(Class

of

Licensee)

တစ်ခုခုကိုေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵတစ်ခုခုကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵ
အုပ်စု (Class of Licenses) ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အခေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ြခင်ဵမှ
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵသည် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိ၍
ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အမျာဵြပည်သူသေောထာဵ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵကို ြပုလုပ်
ပပီဵမှ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၅။

အခေ ကဵေငွမျာဵေပဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ။ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည် လက်ခဳနိုင်ေလာက်
သည်ဴ အေ ကာင်ဵခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိပါက ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၁ နှငဴ်အညီ (က) ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအခေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရန်
ေစဴေရာက်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက်
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တွင် ထိအ
ု ချိန်ကြဖစ်ေပါ်ခဲဴေသာ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵ
ဝယ်မှုဆိုင်ရာ

ေငွေချဵနှုန်ဵအေပါ်တွင်အေြခခဳ၍

ဝန်ကကီဵဌာနက

သတ်မှတ်ေပဵေသာ

နှုန်ဵထာဵြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ရန်ေစဴေရာက်ခဲဴသည်ဴ ေန့အထိ ေနာက်ေ ကာင်ဵြပန်၍ ဝန်ကကီဵ
ဌာနသို့ အတိဵု ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ခ) ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရန် (သို့မဟုတ် အြခာဵ
ေပဵေချမှုကိုြပုလုပ်ရန်) အချိန်ေစဴေရာက်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တမင်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထပ်ခါထပ်ခါေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ပျက်ကွက်ခဲဴလျှေင် ဝန်ကကီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁ နှငဴ် အြခာဵဆက်စပ်ဥပေဒမျာဵ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်
အညီ အေရဵယူနိုင်သည်။
၂၆။

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာကျင်ဴစဉ်မျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်
ချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ နှငဴ် ၈၃ တို့ အရ ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ်
ဦဵစီဵဌာနတို့သည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ
ကျင်ဴစဉ်၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ေသာ်လည်ဵ
ေကာင်ဵ၊ အြခာဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵ မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵခဲဴြခင်ဵမရှိေသဵ
သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ

လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ထုတြ် ပန်နိုင်
သည်။ ထိသ
ု ို့ထုတ်ြပန်ရာတွင် (က) မထုတြ် ပန်မီ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵနှငဴ်

အမျာဵြပည်သူ

သေောထာဵ ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

မည်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာကျင်ဴစဉ်၊
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကိုမဆို

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမျာဵြပည်သူသိရှိနိုင်ရန်

အမိန့်၊

ညွှန် ကာဵချက်၊

ထုတြ် ပန်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ထိသ
ု ို့

ထုတြ် ပန်ရသည်ဴ အေ ကာင်ဵအရင်ဵနှငဴ် ဥပေဒေ ကာင်ဵဆိုင်ရာရှင်ဵလင်ဵချက်တို့ ပါဝင်ရ
မည်။
အခန်ဵ (၅)
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရရှိသူမျာဵ၏ သီဵြခာဵအခွင်ဴအေရဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵ
၂၇။

ေစျဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ တာဝန်မျာဵ ။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ေသာ
ေစျဵကွက်အေပါ်

ြပန်လည်စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

အြခာဵဆက်စပ်ဥပေဒမျာဵ၊

သက်ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင်မျာဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ ၏ ပပိုင်ဆိုင်မှု
ဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ

နည်ဵ

ဥပေဒမျာဵအရ ေစျဵကွက်လမ
ွှ ်ဵမိုဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵဟု သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိ
သူမျာဵအေပါ်တွင် သီဵြခာဵတာဝန်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
၂၈။

ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမနှငဴ်

အေဆာက်အအုဳသို့

ဝင်ေရာက်ခွင်ဴကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်- အထူဵ (Individual) ရရှိသူ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်-သာမန် (Class) ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ အခန်ဵ ၁၃ တွင် အေသဵစိတ်
ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအရ

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ

တပ်ဆင်ရန်

သို့မဟုတ် ြပုြပင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလက
ိ ပိုင်ေြမနှငဴ် အေဆာက်အအုဳေနရာသို့ ပိုင်ရှင်၏ သေော
တူညီချက်ြဖင်ဴသာ ဝင်ေရာက်ရမည်။ သေောတူညီချက်မရရှိနိုင်ပါက ဦဵစီဵဌာန၏ အကူအညီ

ကိုေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူကို ကူညေ
ီ ပဵနိုင်ရန် တတ်နိုင်သမျှေ သင်ဴေလျာ်
ေသာ အတိင
ု ်ဵအတာအထိ ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၂၉။

အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုသည်ဴလမ်ဵနှငဴ်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်-အထူဵ

ေြမမျာဵသို့
(Individual)

ဝင်ေရာက်ခွင်ဴကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု
သို့မဟုတ်

ကွန်ရက်

အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်-သာမန် (Class) ရရှိသူသည် အမျာဵြပည်သူ အသုဳဵြပု သည်လ
ဴ မ်ဵနှငဴ်
ေြမမျာဵကို အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုရန် လိအ
ု ပ်လာပါက စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသူ၏ သေောတူညီ ချက်ြဖင်ဴ
သာဝင်ေရာက်ရမည်။ ထိသ
ု ို့မဝင်ေရာက်မီတည်ဆဲ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လိအ
ု ပ်ေသာ မည်သည်ဴ
ခွင်ဴြပုချက်ကို မဆို ရယူရမည် (က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုသည်ဴလမ်ဵနှငဴ် ေြမမျာဵသို့ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴကို
ေတာင်ဵခဳရာတွင် ဦဵစီဵဌာနကို အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာန၏အကူအညီကို
ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

ဦဵစီဵဌာနက

လိင
ု ်စင်ရရှိသူကိုကူညေ
ီ ပဵနိုင်ရန်

တတ်နိုင်သမျှေ

သင်ဴေလျာ်ေသာ အတိင
ု ်ဵအတာထိ ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ

ေြမေနရာမျာဵနှငဴ်

ကွန်ရက်

အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵရန်ထာဵရှိသည်ေ
ဴ နရာ (rights of way) မျာဵ၏
အထက်နှငဴ် ေအာက်တွင်ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ပစ္စညဵ် မျာဵကို တည်ေထာင်လပ
ု ်ကိုင်
ရာတွင် ေအာက်ပါတို့အတွက် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အစီအမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည် (၁)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကို ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်သူပိုင်ပစ္စညဵ် ကို
ထိခက
ို ်ပျက် စီဵေစြခင်ဵမှ ေရှာင်ရှာဵရန်၊

(၂)

ကာဵလမ်ဵ၊

မီဵရထာဵလမ်ဵ၊

ေရလမ်ဵေ ကာင်ဵနှငဴ်

ေလလမ်ဵေ ကာင်ဵတို့တွင်

အမျာဵြပည်သူ ခရီဵသွာဵလာြခင်ဵကို အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်မှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်။
၃၀။

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန် (Directory) နှငဴ် တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်စုဳစမ်ဵေရဵ (Directory Enquiry)
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵ။ ဆက်စပ်ဥပေဒမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ မူေောင်
တို့အရ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ

သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵရှိ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ

ရရှိထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် (က) တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်မျာဵကို ထုတေ
် ဝ၍ လမ်ဵညွှန်စုဳစမ်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်သည်။
ထိသ
ု ို့

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရာတွင်

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမှ

စုဳစမ်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵတွင်

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်နှငဴ်

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵ

မြပုရန်

ေတာင်ဵဆိုခဲဴလျှေင် တယ်လဖ
ီ ုန်ဵ လမ်ဵညွှန်ဝန်ေဆာင်မှုမှ ဖယ်ရှာဵေပဵရန် လိင
ု ်စင်ရရှိသူက
အခမဲဴေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ)

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵ၏ နဳပါတ်မျာဵကို ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်တိကျေသာ အချက်အလက်
အစုအေဝဵ (Database) ြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်နှငဴ်

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်

စုဳစမ်ဵေရဵမျာဵတွင်

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုရန်

ေတာင်ဵဆို

ထာဵသည်န
ဴ ဳပါတ်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵစွာခွဲြခာဵထည်ဴသွင်ဵထာဵရမည်။ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်
နှငဴ် တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန်စုဳစမ်ဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရန်အတွက် ဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်
ေပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖင်ဴ ယင်ဵ
Database ကိုရရှိနိုင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၃၁။

အမျာဵြပည်သူ အေရဵေပါ်ေခါ်ဆိုမှု ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ။ ဆက်စပ်ဥပေဒမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ
စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင်တိအ
ု့ ရ ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်လျာထာဵ သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵရှိ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ ရရှိထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် (က) အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူတိုင်ဵကို မိမိ၏ကွန်ရက်နှငဴ်တဖ
ွဲ က်အသုဳဵြပုထာဵေသာ ဆက်သွယ်
ေရဵပစ္စညဵ် မှတစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵရှိ ြပည်တွင်ဵ
သုဳဵ အေရဵေပါ် နဳပါတ်တစ်ခုခုသို့ အခမဲဴေခါ်ဆိုနိုင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ)

အေရဵေပါ် ေခါ်ဆိုမှုဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနမှြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်ဴ စက်မှုပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ နှငဴ် အြခာဵြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရမည်ဴအချက်မျာဵအာဵ လိက
ု ်နာရမည်။

၃၂။

အသုဳဵြပုသူကို အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵ။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၉ နှငဴ်
ဆက်စပ်နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် (က) အမှန်တကယ် အသုဳဵြပုသူမျာဵနှငဴ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် စာချုပ်ပုဳစဳ သတ်မှတ်ထာဵရှိရမည်။
(ခ)

အမှန်တကယ် အသုဳဵြပုသူမျာဵအာဵ မှန်ကန်သည်ဴ အေသဵစိတ်ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျာဵ ေပဵပို့
ရမည်။

(ဂ)

အမှန်တကယ်

အသုဳဵြပုသူမျာဵအာဵ

မျှေတ၍

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိေသာ

အြငင်ဵပွာဵမှု

ေြဖရှင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ဃ) ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုအရည်အေသွဵတို့ပါဝင်ေသာ

ဝန်ေဆာင်မှု

အသုဳဵြပုြခင်ဵ နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ထုတြ် ပန်ထာဵရမည်။
(င)

အမှန်တကယ်

အသုဳဵြပုသူမျာဵ၏

ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်

သတင်ဵအချက်

အလက်လခုဳ ခုဳေရဵတို့ကို ကာကွယ်ေပဵမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵအာဵ စာြဖင်ဴ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ
ထာဵရမည်။
အခန်ဵ (၆)
အြခာဵခွင်ဴြပုချက်မျာဵ
၃၃။

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၄ အရ ဝန်ကကီဵဌာနသည်
ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရယူပပီဵမှသာ သုဳဵစွဲရမည်ပ
ဴ စ္စညဵ် စာရင်ဵကို ြပုစုထာဵရှိရ
မည်-

(က) ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရယူရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် စာရင်ဵကို
ဇယာဵ (၂) ပါအတိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဇ
ဴ ယာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵ
ပစ္စညဵ် မျာဵ

ထပ်တိုဵြခင်ဵအာဵ အမျာဵြပည်သူသေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵကို ြပုလုပ်ပပီဵ

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ထပ်တိုဵသည်ဴ ပစ္စညဵ် မျာဵသည် ေယေုယျအာဵြဖင်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵ
ေနှာင်ဴယှက်မှုြဖစ်နိုင်ေြခမျာဵေသာ သို့မဟုတ် ြပည်သူလထ
ူ ု အကျိုဵစီဵပွာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်
လုခဳ ခုဳေရဵကို ထိခက
ို ်နိုင်ေသာ ဆက် သွယ်ေရဵ ပစ္စညဵ် မျာဵြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵတစ်မျိုဵကို
သေောထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်ရာတွင်

ထည်ဴသွင်ဵရန်အတွက်
သက်ဆိုင်ရာ

အမျာဵြပည်သူ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ

လိင
ု ်စင်တွင် ထည်ဴသွင်ဵမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကိုပါ ေဖာ်ြပ၍ သေောထာဵ မှတ်ချက်
ေတာင်ဵခဳရမည်။
(ဃ) ဇယာဵ(၂)တွင်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵကို

အသုဳဵြပုလိုသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ အတွက် လိင
ု ်စင်စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် သက်တမ်ဵသည်
တစ်ေြပဵညီြဖစ်ရမည်။
(င)

ေအာက်ပါတို့အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရန်မလို (၁)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူက မိမိအသုဳဵြပုရန် ဝယ်ယူရင်ဵနှီဵထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
ပစ္စညဵ် ကို လက်ဝယ်ထာဵရှိြခင်ဵနှငဴ် အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

(၂)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူထမ
ဳ ှ ရယူထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ကို လက်ဝယ်
ထာဵရှိြခင်ဵ နှငဴ် အသုဳဵြပုြခင်ဵ။

(စ)

ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ် (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳ
ြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင်ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်
မျာဵကိထ
ု ုတြ် ပန်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
မျာဵကို မှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် အခါအာဵ
ေလျာ်စွာ ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။

(၃)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ
သည်

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵအာဵလုဵဳ အတွက်

တစ်ေြပဵညီ ြဖစ်ရမည်။
(၄)

ေလျှောက်ထာဵသည်အ
ဴ ချိန်တွင် စီမဳခန့်ခွဲမှုစရိတ်ကာမိေစရန်အတွက် ဝန်ကကီဵဌာနက
သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်။

(၅)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသူ မည်သူမဆို ြပည်ဴစုဳတိကျပပီဵ
လက်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵသည်ဴ

ေလျှောက်လာွှ ကို

သက်ဆိုင်ရာေလျှောက်လာွှ ေ ကဵ

နှငဴ်အတူ ေလျှောက်ထာဵလာပါက ေလျှောက်လာွှ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ ရည်အချင်ဵ
သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိခဲဴလျှေင် ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ကို ခွင်ဴြပုရမည်။
(၆)

ေလျှောက်လာွှ တွင် ြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵသည် ြပည်စ
ဴ ုဳမှုမရှိခဲဴလျှေင်
ေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိကျမှန်ကန်မှုမရှိခဲဴလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသည်
လိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကို ေလျှောက်ထာဵသူထသ
ဳ ို့ စာြဖင်ဴ ေပဵပို့ေတာင်ဵခဳ
ရမည်။ ေလျှောက်ထာဵသူသည် ဦဵစီဵဌာနက ေတာင်ဵခဳလာေသာ အချက်အလက်
မျာဵကို

ေလျှောက်လာွှ ပုဳစဳတွင်

မှန်ကန်ေအာင်

ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်၍

ြပန်လည်

ေလျှောက်ထာဵရမည်။
(၇)

ေလျှောက်ထာဵသူသည် ဦဵစီဵဌာနက ထပ်မဳေတာင်ဵခဳလာေသာ အချက်အလက်မျာဵ
ကို အြမန်ဆုဳဵြပန်လည်ေပဵပို့ရမည်။ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ြပန်လည်ေပဵပို့ရန်
ပျက်ကွက်ခဲဴ ပါက ေနှာင်ဴေနှဵ ကန့် ကာရသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ စာြဖင်ဴတင်ြပ
ထာဵခဲဴြခင်ဵမရှိ လျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တင်ြပသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵြပချက်အာဵ ဦဵစီဵ
ဌာန

မှခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိဟု

ဆုဳဵြဖတ်လျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(၈)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်အတွက် ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်သည်ဴ
ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိပပီဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ စိစစ်၍ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
အာဵ အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵရမည်။

(၉)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ
လိင
ု ်စင် ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို ြငင်ဵပယ်ခဲဴပါက ကျိုဵေ ကာင်ဵ
ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေ ကာင်ဵြပချက်ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ေလျှောက်ထာဵသူသို့

စာြဖင်ဴ

ထိအ
ု ေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို

အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

ြငင်ဵပယ်ခဳရေသာ

ေလျှောက်ထာဵသူသည် ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ေလျှောက်ထာဵရာ
တွင် ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကို ထပ်မဳ ေပဵေဆာင်ရမည်။
(၁၀) ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်အေရအတွက်ကို ကန့်သတ်ြခင်ဵမြပုရ။
(ဆ)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵသည်

တစ်နှစ်ြဖစ်ပပီဵ

သက်တမ်ဵ

မကုန်ဆုဳဵမီ ဦဵစီဵဌာနသို့ ကကိုတင်တင်ြပပပီဵ နှစ်စဉ်သက်တမ်ဵတိုဵသွာဵနိုင်သည်။ တင်
ြပစာတွင်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ်

သက်ဆိုင်သည်အ
ဴ ချက်မျာဵ၊

လိင
ု ်စင်မှ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် နှငဴ် ယင်ဵပစ္စညဵ် အာဵ အသုဳဵြပုပုဳတ့က
ို ို ေဖာ်ြပရမည်။

ခွင်ဴြပုထာဵေသာ

(ဇ)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၄ နှငဴ်
၅ တိအ
ု့ ရ (၁)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵကို လိင
ု ်စင်တွင် ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ေနရာမျာဵတွင်သာ
ထာဵရှိ အသုဳဵြပုရမည်။

(၂)

နိုင်ငဳေတာ်၏ လုခဳ ခုဳေရဵကို မထိခက
ို ်ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။

(၃)

အသုဳဵြပုသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

ပတ်သက်၍

ဦဵစီဵဌာန၏

ညွှန် ကာဵချက် မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(၄)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၈ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳချိန်စဳ
ညွှန်ဵ မျာဵအာဵလုဵဳ ကို လိက
ု ်နာရမည်။

၃၄။

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၆ ၊ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမူေောင်မျာဵအရ ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညသ
ီ ည်ဴ မည်သည်ဴ အသုဳဵြပုမှုအတွက်မဆိုသတ်မှတ်ထာဵေသာ
လှိုင်ဵနှုန်ဵတစ်ခုသို့မဟုတ်
အသုဳဵြပုခွင်ဴြပုရာတွင်

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုပုဂို္ဂ လ်တစ်ဦဵအာဵ

ထိလ
ု ှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်နှငဴ် သီဵြခာဵခွဲ၍ ထုတေ
် ပဵရမည်။
၃၅။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွင်ဴ ။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၇ ၊
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ

နည်ဵဥပေဒမျာဵအပါအဝင်

သက်ဆိုင်ရာ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ

မူေောင်မျာဵအရ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် - အထူဵ (Individual)
ရရှိသူမျာဵနှငဴ်

ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၇)
ကကီဵ ကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ဥပေေအရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၃၆။

အချက်အလက်တင်ြပြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်
(က) ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒအခန်ဵ ၁၂ နှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင်အရ
ဦဵစီဵဌာန သည် (၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအုပ်စုအာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်စုစုတ၏
ို့ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ်
စပ် လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနသို့ ပုဳမှန်အစီရင်ခဳတင်ြပနိုင်ရန် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ပုဳစဳကို
သတ်မှတ်ထာဵရမည်။

(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် အချက်အလက်၊ အေထာက်အထာဵ၊ သေောတူစာချုပ်၊ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်ဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအရ ဦဵစီဵဌာန

၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ အြခာဵမည်သည်ဴ
အချက်အလက်ကိုမဆို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသို့

စာြဖင်ဴ

ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

ယင်ဵေတာင်ဵခဳမှုသည် သင်ဴတင်ဴမျှေတပပီဵ ၊ လိင
ု ်စင်ရရှိသူအေပါ် မလိလ
ု ာဵအပ်ေသာ
ဝန်ထပ
ု ်ဝန်ပိုဵမြဖစ်ေစရေဲ ဥပေဒနှငဴ် အညီ တာဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (Lawful
Interception) အတွက် ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ မဟုတ် လျှေင် အချက်အလက်မျာဵကို
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်အတွက် လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အချိန်
ေပဵရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနမှအချက်အလက်ေတာင်ဵခဳမှု
သို့မဟုတ် အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၃၇။ လိင
ု ်စင်စာရင်ဵြပုစုောဵရှြိ ခင်ဵ ။ ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်နှငဴ်
ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင် အာဵလုဵဳ ကို အမျာဵြပည်သူ သိရှိနိုင်မည်ဴပုဳစဳြဖင်ဴ စာရင်ဵြပုစု
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။ ယင်ဵစာရင်ဵတွင် အနည်ဵဆုဳဵေအာက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာန၏
ဝက်ေ်ဆိုက်တွင် အမျာဵြပည်သူသိရှိနိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည် (က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ အမည်၊ ေနရပ်လပ
ိ ်စာ၊ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်နှငဴ် ဖက်စ်နဳပါတ်၊
(ခ)

ခွင်ဴြပုချက် ရရှိထာဵေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵ၊

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူလပ
ု ်ကိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵမျာဵ၊

(ဃ) လိင
ု ်စင်စတင်အကျိုဵသက်ေရာက်သည်ဴ ေန့ရက်နှငဴ် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမည်ေ
ဴ န့ရက်မျာဵ။
၃၈။

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခွင်ဴ ။ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ အခန်ဵ ၁၂ အရ ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
တစ်ဦဵဦဵ၏ အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် စာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵကို စုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵနိုင်သည်။

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵသည်

တရာဵဥပေဒနှငဴ်ညီညွတ်သည်ဴ

ရည်ရွယ်ချက်ရှိ

ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ်အချိုဵညီမျှေေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြဖစ်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
ြခင်ဵမြပုမီ လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ ကျိုဵေ ကာင်ဵ ခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ကကိုတင်ေပဵပို့ရမည်။
၃၉။

ေဖာက်ဖျက်မှုအတွက် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵ ။ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ၊
သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင် သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ပါတာဝန် သို့မဟုတ် စည်ဵကမ်ဵချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ပါက ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၇ နှငဴ် သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမူေောင်တိန
ု့ ှငဴ်အညီ

ဦဵစီဵဌာနသည်

စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ

အေရဵယူြခင်ဵကို

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုမီ ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည် (၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ေဖာက်ဖျက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက
ယုဳ ကည်

သည်ဴ

အေ ကာင်ဵအရင်ဵနှငဴ်

ဥပေဒေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ

ရှင်ဵလင်ဵချက်

ေဖာ်ြပပါရှိသည်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ ေပဵပို့ရမည်။

(၂)

စွဲချက်ြပုထာဵသည်ဴ ေဖာက်ဖျက်မှုကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ခွင်ဴ အပါအဝင် ဦဵစီဵဌာန၏
စွဲချက်ကို ေချပရန် ထိက
ု ်သင်ဴေသာ အခွင်ဴအေရဵ ေပဵရမည်။

(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက ေဖာက်ဖျက်မှုကို ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဟူေသာ စွဲချက်တစ်ရပ်ရပ်အာဵ ဆုဳဵ
ြဖတ်ရာတွင် စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵကို အေြခခဳ၍ သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ
မူေောင် နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၀။

ေဖာက်ဖျက်မှုအတွက် ေပဵပို့သည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် ပါဝင်ရမည်အ
ဴ ချက်မျာဵ ။ ဦဵစီဵဌာနက
ေဖာက်ဖျက်မှုကို

အေရဵယူမည်ဟု

ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴပါက

လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ

ေအာက်ပါအချက်မျာဵ

ပါဝင်သည်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ေပဵပို့ရမည် (က) အေ ကာင်ဵအရာ အချက်အလက်ကို အေြခခဳသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊

၄၁။

(ခ)

ဥပေဒအေ ကာင်ဵကို အေြခခဳသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊

(ဂ)

ချမှတ်သည်ဴ အေရဵယူမှု။

ဥပေေအရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵနှငဴ် စွဲချက်ကို ေချပရန်ထုက
ိ ်သင်ဴေသာ
အခွင်ဴအေရဵေပဵြခင်ဵတို့ြပုလုပ်ပပီဵေနာက်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

ေဖာက်ဖျက်မှုတစ်ခုခုကို

ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴလျှေင် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵ ဥပေဒ
မျာဵအရ ေအာက်ပါအေရဵယူမှုတစ်ရပ် သို့မဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာ အေရဵယူ မှုမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ သတိေပဵြခင်ဵ၊

(၂)

ေဖာက်ဖျက်မှုကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်နှငဴ် ေနာင်ြဖစ်လာနိုင်သည်ဴ ေဖာက်ဖျက်မှုကို
တာဵ ဆီဵရန် တို့အတွက် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့ ညွှန် ကာဵချက်ထတ
ု ်ြပန်ြခင်ဵ၊

(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူကို ၎င်ဵ၏ သက်ဆိုင်ရာဝင်ေငွ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵအထိ ဒဏ်ေငွေပဵ
ေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊

(၄)
(ခ)

လိင
ု ်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအေပါ် ချမှတ်သည်ဴ အေရဵယူမှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်
သည် ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဴ ေဖာက်ဖျက်မှုနှငဴ် ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်၍ အချိုဵညီမျှေရမည်။

၄၂။

အယူခဳပိုင်ခွင်ဴ

။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

ဝန်ကကီဵဌာန

သို့မဟုတ်

ဦဵစီဵဌာနကချမှတ်ေသာ

ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေကျနပ်မှုမရှိလျှေင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် (က) ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ ြပန်လည်
စဉ်ဵစာဵေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။
(ခ)

ေအာက်ပါတို့နှငဴ်

ပတ်သက်၍

ချမှတ်သည်ဆ
ဴ ုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအတွက်

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချ

မှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည် -

(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၇ အရ အေရဵယူမှု၊

(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ

၅၂

အရ

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

နည်ဵပညာနှငဴ်

သက်ဆိုင် ေသာ အြငင်ဵပွာဵမှု။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၂ နှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တရာဵမကျင်ဴထုဳဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအ ခန်ဵ
၁ တို့အရ ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိသည်ဴ အြငင်ဵပွာဵ
မှုတိအ
ု့ တွက် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်သည်ဴ ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ တရာဵရုဳဵသိ့ု
အယူခဳနိုင်သည်။

(ဃ) အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို
မေကျနပ်သူသည်

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ
ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ

ဝန်ကကီဵဌာန၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်အာဵ
ရက်ေပါင်ဵ

၄၅

ရက်အတွင်ဵ

အယူခဳခုဳရုဳဵသို့ အယူခဳနိုင်သည်။
(င)

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အြခာဵေသာ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၈)
အသွင်ကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်

၄၃။

တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်မျာဵနှငဴ်

ေဆာင်ရွက်ဆဲလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

မူေောင်
(က) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ ေန့ရက်တွင် ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ရရှိထာဵသည်ဴ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ခွင်ဴြပုေပဵရန် ေရွဵချယ်ခဳထာဵရသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦဵဦဵအာဵ တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်ရရှိသူအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနလက်ေအာက်ရှိ အရင်ဵအြမစ်ဌာနမှ စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်မျာဵအတွက်
အသွင်ကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ

တွင် ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။
(ဂ)

တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵသူမျာဵသည် ဝန်ကကီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နှစ်စဉ်ေ ကဵ၊
လိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ နှငဴ် အြခာဵေသာ အခေ ကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်။ သို့
ေသာ်ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵမျာဵနှငဴ် ကနဦဵလိုင်စင်ခမျာဵကို ေပဵေဆာင်ရန် မလိ။ု

(ဃ) တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်ရရှိထာဵသူတစ်ဦဵသည်

ဦဵစီဵဌာနမှ

သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်အမျိုဵအစာဵ

မျာဵကို ေလျှောက်ထာဵရန် ေ ကညာသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ဤနည်ဵ ဥပေဒ
မျာဵအရ သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ကို ေလျှောက်ထာဵရမည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်ဵ
ေလျှောက်ထာဵနိုင်ြခင်ဵမရှိခဲဴပါက ေလျှောက်လာွှ ေ ကဵကိုြဖစ်ေစ၊ ကနဦဵ လိင
ု ်စင်ခ ကိုြဖစ်ေစ၊
နှစ်မျိုဵလုဳဵကိုြဖစ်ေစ ေပဵေဆာင်ရမည်။

(င)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ စတင်အကျိုဵသက်ေရာက်ြခင်ဵမရှိမီက လုပ်ငန်ဵစတင်ခဲဴပပီဵြဖစ်သည်ဴ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ယခင်ဥပေဒမျာဵအရ လိင
ု ်စင်
ရယူရန် မလိအ
ု ပ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ လိင
ု ်စင်
ရယူရန်

လိအ
ု ပ်လာပါက

အဆိုပါလုပ်ငန်ဵကို

တရာဵဝင်ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်

အတွက် ဦဵစီဵဌာနက လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵရန် ေ ကညာသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀
အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ကို ေလျှောက်ထာဵရမည် (၁)

ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်သည် လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေလျှောက်ထာဵ

ချက်ကို ခွင်ဴြပုသည်ဴ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို အဆိုပါ ရက်ေပါင်ဵ
၉၀ အတွင်ဵ ချမှတ် ရမည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိပပီဵေနာက်

လိင
ု ်စင်တွင်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ်လည်ဵ

လိင
ု ်စင်တွင်

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ခွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ရပ်ဆိုင်ဵ ရမည်။
(၃)

ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရခဲဴလျှေင်

ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်သည်

လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ရပ်ဆိုင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြငင်ဵပယ်သည်ဴ
ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို နည်ဵဥပေဒ ၄၂ နှငဴ်အညီ အယူခဳနိုင်သည်။
(စ)

အမျာဵြပည်သူသုဳဵ အင်တာနက် ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှု (Public Access Center –PAC)
လိင
ု ်စင် သည် အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵလိုင်စင်တွင် အကျုဳဵဝင်သည်။

(ဆ)

Wide Area Network အသုဳဵြပုကွန်ပျူတာကွန်ရက်ထေ
ူ ထာင်ြခင်ဵ / ယင်ဵကွန်ရက် ထူ
ေထာင်၍

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်

(WAN

လိင
ု ်စင်)

သည်

ေအာက်ပါလိင
ု ်စင် အမျိုဵအစာဵမျာဵတွင် အကျုဳဵဝင်သည်(၁)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို

တည်ေထာင်၍

အမှန်တကယ်

သုဳဵစွဲသူမျာဵ သိမ
ု့ ဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵထဳသို့ အမျာဵြပည်သူ ဆိုင်ရာ
သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ
ရန်ြဖစ်ပါက

ကွန်ရက်

အေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်-အထူဵ

(Individual)၊
(၂)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကို
အတွင်ဵ

တည်ေထာင်၍

ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကိုသာအသုဳဵြပုမည်ဆိုပါက

မိမိ၏အဖွဲ့အစည်ဵ
ကွန်ရက်အေထာက်

အကူြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်-သာမန် (Class)၊
(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵထဳမှ ဆက်သွယ်မှုပမာဏ (capacity) ကိုငှာဵရမ်ဵ၍
အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာအြခာဵသူမျာဵသို့ အမျာဵ

ြပည်သူဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလက
ိ
ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ ရန်ြဖစ်ပါက အသုဳဵချဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်။
၄၄။

အသွင်ကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် ။ နည်ဵဥပေဒ ၄၃ တွင်ေဖာ်ြပထာဵ
သည်ဴ သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵေသဵေသာ လိင
ု ်စင်ကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၅ နှငဴ် အညီ
ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ဟု မှတ်ယူ ရမည်။
တည်ဆဲလုင
ိ ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိင
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