ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန
( လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵ )
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၆)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တဲလ
ွ ြပည်ဴေကျာ် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်)
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာလုပ်ပိုင်ခွင်ဴကိုကျင်ဴသုဳဵ၍

ဆက်သွယ်ေရဵ
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ

အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီ ချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာနည်ဵဥပေဒမျာဵ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် အိုင်တီယူ ေရဒီယို
စည်ဵမျဉ်ဵ (Radio Regulations of ITU) တွင်ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။
ထိ့အ
ု ြပင်ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေောင် ဆိုသည်မှာ ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက
ထုတြ် ပန်ထာဵသည်န
ဴ ည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်၊ လမ်ဵညွှန်ချက်၊ ကျင်ဴဝတ်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ(Assigned

Frequencies)

ဆိုသည်မှာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအသုဳဵြပုရန်

ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွင်ဴြပုေပဵေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵကိုဆိုသည်။
(ဂ)

ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။

(ဃ) အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ

(End

User)

ဆိုသည်မှာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵကို ရယူသုဳဵစွဲသည်ဴ လိုင်စင်ရရှိ
ေသာ

အြခာဵသူတစ်ဦဵမဟုတ်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵတစ်ခု

သို့မဟုတ်

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵကို

ဆိုသည်။
(င)

အိုင်တီယူ ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(စ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၉
အရ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ကကီဵ ကပ်မှုြဖင်ဴ ဦဵစီဵဌာနက လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ခွဲေဝေပဵမည်ဴ အစီအစဉ်ကို
ဆိုသည်။

(ဆ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအရ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူကို

ခွင်ဴြပုေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴကို ဆိုသည်။
(ဇ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ဴြပုမှတ်တမ်ဵ ဆိုသည်မှာ လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴ ရသူ၏အမည်၊ ခွင်ဴြပုသည်ဴ
လှိုင်ဵနှုန်ဵ၊ ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵကို အသုဳဵြပုပုဳနှငဴ် အြခာဵသက်ဆိုင်ေသာအချက်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ
စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵကို ဆိုသည်။

(ဈ)

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် ဆိုသည်မှာ ေရဒီယိုအချက်ြပ (Radio Signal) ထုတလ
် ွှင်ဴရာတွင် အသုဳဵြပု
သည်ဴ တပ်ဆင်ထာဵေသာစက်၊ စက်မှုပစ္စညဵ် သို့မဟုတ် ကိရိယာတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ည)

ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵ

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵအတွက်

ေရဒီယိုလှိုင်ဵကို

ထုတလ
် င
ွှ ်ဴြခင်ဵ၊ လွှင်ဴထုတြ် ခင်ဵနှငဴ် ဖမ်ဵယူြခင်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။
(ဋ)

ေရဒီယိုစခန်ဵ ဆိုသည်မှာ ေရဒီယိုအချက်ြပထုတလ
် ွှင်ဴမှုအတွက် အသုဳဵြပုေသာအေထာက်
အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵကိုဆိုသည်။

(ဌ)

ေရဒီယိုစည်ဵမျဉ်ဵ ဆိုသည်မှာ အိုင်တီယူ မှ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ေ
ဴ ရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵနှငဴ်
သက်ဆိင
ု ်ေသာစည်ဵမျဉ်ဵကို ဆိုသည်။

(ဍ)

သက်ဆိုင်ေသာဝင်ေငွ (Relevant Revenue) ဆိုသည်မှာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အမှန်တကယ်
သုဳဵစွဲသူနှငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာအြခာဵသူမျာဵသို့ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ
ရရှိမည်ဴဝင်ေငွ မှထုက
ိ ဲဴသို့ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရသည်ဴ အြပန်အလှန်
ဆက်သွယ်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် လက်ကာဵနှုန်ဵြဖင်ဴရယူထာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
အတွက် လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵသို့ ေပဵေချရမည်ဴ စရိတ်စကမျာဵကို နုတ်ပယ်၍
ကျန်ရှိေသာ ဝင်ေငွအပိုင်ဵကိုဆိုသည်။

(ဎ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အသုဳဵြပုခ ဆိုသည်မှာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵြခင်ဵနှငဴ် အသုဳဵြပုြခင်ဵတို့ကို
တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကာမိေစရန်နှငဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကို အကျိုဵရှိ
စွာအသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက်

ဦဵစီဵဌာနကအချိန်ကာလသတ်မှတ်၍

ေကာက်ခဳေသာအခ

ေ ကဵေငွကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲခ၊ ကနဦဵသတ်မှတ်နှုန်ဵ
ထာဵ (Initial Fee)၊ နှစ်စဉ်ေ ကဵနှငဴ် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခတို့ ပါဝင်သည်။
(ဏ) လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ
လုပ်ကိုင်ရန်

ဆိုသည်မှာ

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူနှစ်ဦဵြဖစ်ေစ၊

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵအ ကာဵြဖစ်ေစ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်၏ တစ်ခုတည်ဵေသာ အပိုင်ဵကိုမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် သီဵြခာဵအစိတ်
အပိုင်ဵမျာဵကို စုေပါင်ဵအသုဳဵြပုြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(တ) လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝ အသုဳဵြပုြခင်ဵသေောတူညီချက် ဆိုသည်မှာ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုရန်
ဦဵစီဵဌာန

၏ခွင်ဴြပုချက်အရ

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူနှစ်ဦဵြဖစ်ေစ၊

အ ကာဵြဖစ်ေစ ြပုလုပ်သည်ဴ သေဘာတူညီချက်ကို ဆိုသည်။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵ

အခန်ဵ(၂)
လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵအတွက် တာဝန်မျာဵ
၃။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ဦဵစီဵဌာနအာဵ
တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်(က) နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်ကို ေဒသဆိုင်ရာလျာထာဵချက်၊ အိုင်တီယူ
လျာထာဵချက် တို့နှငဴ်ညီညွတ်မှုရှိေစရန် ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵနှငဴ် ထိေရာက်ေသာပပိုင်ဆိုင်မှုကို တိုဵြမှင်ဴရန်
ြပည်စ
ဴ ုဳလုဳ ေလာက်ေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ရရှိေရဵကို စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကို ြပန်လည်လျာထာဵသတ်မှတ်ရန်

လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ အခါအာဵေလျာ်စွာ

သုဳဵသပ်မှုမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ။
နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်ေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ် အခါအာဵေလျာ်စွာြပင်ဆင်ြခင်ဵ
၄။

ဦဵစီဵဌာနသည် အမျာဵြပည်သူ ကည်ဴရှုရရှိနိုင်ေစရန် နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်ကို
ြပည်စ
ဴ ုဳစွာေရဵဆွဲထာဵရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပင်ဆင်ရန်လုအ
ိ ပ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ သုဳဵသပ်ကာ လက်ရှိအေြခ
အေနနှငဴ် ညီညွတ်မှုရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၅။

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်တွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် (band) တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် အိုင်တီယူ၏ လျာထာဵချက်၊

၆။

(ခ)

ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵတစ်ခုချင်ဵစီအတွက် လျာထာဵေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်၊

(ဂ)

သီဵြခာဵခွင်ဴြပုချက် ရယူရန်မလိုအပ်သည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်။

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက် ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) နည်ဵဥပေဒ ၃ ပါ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်၏လိအ
ု ပ်ချက်အရ ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနက အဆိုြပုရမည်။

(ဂ)

စိတ်ဝင်စာဵေသာပုဂို္ဂ လ်က

နည်ဵဥပေဒ

၃

ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်မှုရှိေစရန်

ဝန်ကကီဵဌာန သို့မဟုတ် ဦဵစီဵဌာနသို့ အဆိုြပုနိုင်သည်။
(ဃ) ေြပာင်ဵလဲမှုကို

အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ

(Public

Consultation)

ြပုလုပ်၍ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(င)

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို

ဝန်ကကီဵဌာန၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်ြဖင်ဴ

အပပီဵသတ်ြဖစ်ေစရမည်ဴအြပင်

ေြပာင်ဵလဲမှု မိတ္တူကို ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ေဖာ်ြပရမည်။

သီဵြခာဵအသုဳဵြပုခွင်ဴ ရယူရန်မလိုအပ်သည်လ
ဴ ှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်
၇။

ေအာက်ပါလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကို စက်မှုလုပ်ငန်ဵ၊ သိပ္ပဳပညာဆိုင်ရာနှငဴ် ေဆဵပညာ (Industrial,
Scientific and Medical – ISM) စက်ပစ္စညဵ် မျာဵအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွက် အိုင်တီယူက
ေရဒီယိုစည်ဵမျဉ်ဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵရာ ယင်ဵတို့ကို ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၄ တွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှာက်ထာဵြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်-

၈။

(က)

၁၃၅၅၃-၁၃၅၆၇ KHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၁၃ ၅၆၀ KHZ)

(ခ)

၂၆၉၅၇-၂၇ ၂၈၃ KHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၂၇ ၁၂၀ KHZ)

(ဂ)

၄၀.၆၆-၄၀.၇၀ MHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၄၀.၆၈ MHZ)

(ဃ)

၂၄၀၀-၂၅၀၀ MHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၂ ၄၅၀ MHZ)

(င)

၅၇၂၅-၅၈၇၅ MHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၅ ၈၀၀ MHZ)

(စ)

၂၄-၂၄.၂၅ GHZ

(ဗဟိုလှိုင်ဵ ၂၄. ၁၂၅ GHZ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

သီဵြခာဵအသုဳဵြပုခွင်ဴရယူရန်

မလိအ
ု ပ်သည်လ
ဴ ှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ကို

ဝန်ကကီဵဌာန၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၉။

သီဵြခာဵအသုဳဵြပုခွင်ဴ ရယူရန်မလိုအပ်သည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုသူမျာဵသည်(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုကို ခဳနိုင်ရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ်

အြခာဵသူမျာဵကို

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုမရှိေစရန်

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

နည်ဵပညာ မျာဵ ထာဵရှိေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်သည်လ
ဴ ွှင်ဴအာဵ၊ လွှင်ဴထုတေ
် သာစရိုက်လက္ခာဏာ
မျာဵ (Class of Emission) နှငဴ်အြခာဵေသာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို လိက
ု ်နာ
ရမည်။

လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴမှတ်တမ်ဵ
၁၀။

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ ၏ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုသည်ဴစာရင်ဵကို လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵ
ြပုခွင်ဴမှတ်တမ်ဵတွင် ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

၁၁။

လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴမှတ်တမ်ဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ အမည်နှငဴ် ဆက်သွယ်ရန်လပ
ိ ်စာ၊ ခွင်ဴြပုထာဵ
ေသာ

အေသဵစိတ်လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵ၊

ခွင်ဴြပုထာဵေသာ

ေရဒီယို

ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာနယ်ေြမနှငဴ် အသုဳဵြပုခွင်ဴေပဵသည်ဴ
သက်တမ်ဵတို့ပါဝင်သည်။

အခန်ဵ (၃)
လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴဆိုင်ရာအေြခခဳအချက်မျာဵ
အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵ လိက
ု ်နာရမည်ဴ အေြခခဳအချက်မျာဵ
၁၂။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာနကထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေအာက်ပါခွင်ဴြပုချက်တိမ
ု့ ှ
လွ၍
ဲ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကို ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵမြပုရ(က) ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ရန် လိအ
ု ပ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၊

၁၃။

(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်၊

(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴအတွက် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ခွင်ဴြပုရာတွင် ပါဝင်
သည်စ
ဴ ည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ေပဵေဆာင်ရမည်အ
ဴ ခေ ကဵေငွမျာဵကို အမျာဵြပည်သူသေဘာ
ထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ (Public Consultation) အရ ေအာက်ပါစနစ်တစ်ခု သို့မဟုတ်
တစ်ခုထက်ပိုေသာ စနစ်မျာဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြခာဵစနစ်တစ်ခုခုြဖင်ဴြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်-

(ဂ)

(၁)

ေလလဳစနစ်၊

(၂)

တင်ဒါစနစ်၊

(၃)

ပုဳေသနှုန်ဵထာဵစနစ်။

(ခ)

ေလလဳစနစ်တွင်ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

(၁)

ေလလဳပုဳစဳ သို့မဟုတ် ေလလဳစနစ်နှငဴ် ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်မျာဵ၊

(၂)

ေလလဳစနစ်အတွက် ေ ကာ်ြငာြခင်ဵ၊

(၃)

ေလလဳဆွဲခွင်ဴရှိသူမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဝ
ဴ င်ေ ကဵနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊

(၄)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကမ်ဵခင်ဵေစျဵနှုန်ဵထာဵ၊

(၅)

ေလလဳေအာင်ြမင်သူမျာဵက ေပဵရန်ရှိေသာ သတ်မှတ်ထာဵသည်စ
ဴ ရန်ေငွနှုန်ဵထာဵ၊

(၆)

အသုဳဵြပုခွင်ဴအတွက် ေပဵေဆာင်ရမည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵ။

တင်ဒါစနစ်တွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(၁)

တင်ဒါပုဳစဳ သိမ
ု့ ဟုတ် တင်ဒါစနစ်ြဖင်ဴ ပတ်သက်ေသာအချက်မျာဵ၊

(၂)

တင်ဒါစနစ်အတွက်ေ ကာ်ြငာြခင်ဵ၊

(၃)

တင်ဒါတင်သွင်ဵခွင်ဴ ရှိသူမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဝင်ေ ကဵနှုန်ဵထာဵမျာဵ၊

(၄)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ကမ်ဵခင်ဵေစျဵနှုန်ဵထာဵ၊

(၅)

တင်ဒါေအာင်ြမင်သူမျာဵက ေပဵရန်ရှိေသာ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စရန်ေငွနှုန်ဵထာဵ၊

(၆)

အသုဳဵြပုခွင်ဴအတွက် ေပဵေဆာင်ရမည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵ။

(ဃ) ပုဳေသနှုန်ဵထာဵစနစ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုရာတွင်ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

၁၄။

(၁)

ေစျဵနှုန်ဵသတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ၊

(၂)

ခွင်ဴြပုချက်ကို စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ၊

(၃)

အသုဳဵြပုခွင်ဴအတွက် ေပဵေဆာင်ရမည်န
ဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵ။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) တင်ဒါ သို့မဟုတ် ေလလဳစနစ်အတွက် အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ရ
မည်။
(ခ)

ပုဳေသနှုန်ဵထာဵြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုရန် ဆက်သွယ်ေရဵအမျိုဵအစာဵတစ်ခုချင်ဵစီအတွက် သတ်မှတ်
အရည်အချင်ဵနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ အေသဵစိတ်ညွှန် ကာဵချက်မျာဵနှငဴ် အသုဳဵြပုခွင်ဴ
အတွက်သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်ရမည်။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
၁၅။

လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵေသာ ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
ကို လိက
ု ်နာရမည်(က) အသုဳဵြပုသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်သည် နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်
လျာထာဵ ချက်နှငဴ်ကိုက်ညေ
ီ စရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

ကာကွယ်ထာဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကို

ေနှာင်ဴယှက်မှုမရှိေစ ရန် သက်ဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ အခန်ဵ ၄ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုလိုက်နာရမည်။

(ဃ) တူညီေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အတွက်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ယင်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ
သတ်မှတ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(င)

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည်

မိမိအာဵခွင်ဴြပုထာဵသည်အ
ဴ သုဳဵြပုခွင်ဴအာဵ

ဦဵစီဵဌာန၏ကကိုတင်

ခွင်ဴြပုချက်မရရှိဘဲ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသို့ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ဆိုင်ရာ အသုဳဵြပုခွင်ဴကိုြဖစ်ေစ၊
အကျိုဵစီဵပွာဵကိုြဖစ်ေစ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵကိုြဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵတို့ကို မြပုလုပ်ရ။
(စ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴေပဵြခင်ဵသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴေပဵပပီဵြခင်ဵဟု အဓိပ္ပာယ်
သက်ေရာက်ြခင်ဵမရှိေစရ။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကာလတိုဵြမှင်ဴေတာင်ဵခဳြခင်ဵ
၁၆။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသည်ဴ ကာလတိဵု ြမှင်ဴရန်အတွက် ဦဵစီဵဌာန
သို့စာြဖင်ဴတင်ြပေလျှာက်ထာဵရမည်။ ေလျှာက်ထာဵချက်သည် ယခင်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵ
မကုန်ဆုဳဵမီ ၂ နှစ်ထက်မေစာရမည်ဴအြပင် တစ်နှစ်ထက်ေနာက်မကျေစရ။

၁၇။

အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ေပါ်မူတည်၍ ဦဵစီဵဌာနသည် ယခင်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ယခင်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအြပင်

ထပ်မဳြဖည်ဴစွက်

သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖင်ဴ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကာလတိဵု ြမှင်ဴ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
၁၈။

ဦဵစီဵဌာနသည် အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵတိုဵေလျှာက်ထာဵြခင်ဵကို ခွင်ဴြပုြခင်ဵမရှိပါက ေလျှာက်ထာဵ
သူထစ
ဳ ာြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(က) ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ၊

၁၉။

(ခ)

အသုဳဵြပုခွင်ဴြပင်ဆင်ေလျှာက်ထာဵရန် သို့မဟုတ် အသုဳဵြပုခွင်ဴအသစ် ေလျှာက်ထာဵရန်၊

(ဂ)

ေလျှာက်ထာဵသူမှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵရန်။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် တိုဵြမှင်ဴေတာင်ဵခဳသည်ဴ ကာလအလိက
ု ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို ေပဵ
ေဆာင်ရမည်။

၂၀။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴကာလသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵထက် မေကျာ်လန
ွ ်
ေစရ။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုမှုဆိုင်ရာ အခေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ြခင်ဵ
၂၁။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရသူအာဵလုဵဳ သည် ေအာက်ပါအခေ ကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အသုဳဵြပုခ၏အစိတ်အပိုင်ဵြဖစ်သည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်စီမဳခန့်ခွဲခကို နှစ်စဉ်ေပဵ
ေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

အသုဳဵြပုခွင်ဴကာလတိဵု ြမှင်ဴြခင်ဵအတွက်

သက်ဆိုင်ရာအသုဳဵြပုခွင်ဴ

ကာလအလိက
ု ်

ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ဦဵစီဵဌာန
ကသတ်မှတ်ထာဵေသာကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အြခာဵအခေ ကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ရ
မည်။
လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
၂၂။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်အရ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်(က) အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူကေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ၊
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ အမျာဵြပည်သူအကျိုဵအတွက် ြပုလုပ်ရန်
လိအ
ု ပ်သည်ဟုဦဵစီဵဌာနကဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

နိုင်ငဳတကာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ

သို့မဟုတ်

နည်ဵဥပေဒမျာဵ အြပင်နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ
လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵဥပေဒ

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်တန
ို့ ှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ န်

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၏ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵတွင် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြပာင်ဵလဲမှု
မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ န်လုအ
ိ ပ်ြခင်ဵ၊
(င)

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵအနက် တစ်ခုခုကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်
သည်ဟု ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်လျှင်-

၂၃။

(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

(၂)

သက်ဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေဘာင်၊

(၃)

လိင
ု ်စင်တွင်ပါဝင်ေသာအချက်အလက်မျာဵ။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည်ဴ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်ြဖစ်သည်(က) ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေဘာင်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
လိက
ု ်နာရမည်ဴ အချက်မျာဵတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာနိုင်ငဳတကာသေဘာတူညီချက်မျာဵ၊

(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊

(၃)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ် အကျုဳဵ
ဝင်ေသာ အြခာဵဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ။

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊

(ဂ)

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနကခွင်ဴြပုထာဵေသာအြခာဵလိင
ု ်စင်တစ်ခုခုပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊
(င)

ဦဵစီဵဌာနက

အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်ဴလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှငဴ်

အချိန်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏

မှတ်တမ်ဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါ အချက်မျာဵအနည်ဵဆုဳဵပါဝင်ရမည်(၁)

ေရဒီယိုစခန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ေရဒီယို
ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵ၊

(၂)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်နှငဴ် ေရဒီယိုစခန်ဵ တစ်ခုချင်ဵစီက
လွှမ်ဵခခုဳနိုင်ေသာ နယ်ေြမဧရိယာဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ၊

(၃)

ေရဒီယိုစခန်ဵတစ်ခုချင်ဵစီ၏အြမင်ဴ၊ တည်ေနရာနှငဴ် ထုတလ
် ွှင်ဴမှုအာဵ (Effective
Radiated Power) ၊

(၄)

ေရဒီယိုစခန်ဵတစ်ခုစီသည်

အမျာဵြပည်သူကိုြဖစ်ေစ၊

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ကန်ထရိုက်တာမျာဵကိုြဖစ်ေစ ေဘဵြဖစ်ေစေသာထုတလ
် ွှင်ဴမှုမျိုဵ
မြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊

(၅)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ
ဦဵစီဵဌာနက

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်၊
ြပုစုနိုင်ေရဵနှငဴ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ဴြပုမှတ်တမ်ဵတို့ကို

အချိန်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ

ြပင်ဆင်နိုင်ေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ေသာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊
(၆)

ေရဒီယိုစခန်ဵတစ်ခုစီ၏ ထုတလ
် ွှင်ဴမှုအမျိုဵအစာဵ (Emission Designation)၊

(၇)

သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵကို

အသုဳဵြပုသည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု

အမျိုဵအစာဵမျာဵ။
(စ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ နှငဴ်ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ ဦဵစီဵဌာနက
အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵသို့ စာြဖင်ဴညွှန် ကာဵလာပါက သင်ဴေလျာ်ေသာ သတ်မှတ်ကာလ
အတွင်ဵ ေအာက်ပါ တို့ကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရမည်(၁)

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက စစ်ေဆဵနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊

(၂)

အသုဳဵြပုထာဵေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ၊

အသုဳဵြပုရန်လျာထာဵေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ၊

လှိုင်ဵနှုန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ အချက်အလက်၊ အေထာက်အထာဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျာဵ သို့မဟုတ် အြခာဵလိအ
ု ပ်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ၊
(၃)

ေရဒီယိုစခန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပုထာဵေသာလိင
ု ်စင်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ေရဒီယို
ပစ္စညဵ် မျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵ။

(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအာဵထိေရာက်စွာ အသုဳဵြပုြခင်ဵ ရှိ
မရှိကိုြဖစ်ေစ၊ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအာဵ အမှန်တကယ်
လိအ
ု ပ်ချက် ရှိ မရှိကိုြဖစ်ေစ စစ်ေဆဵနိုင်ရန်အတွက် ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် အြပည်ဴအဝပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)

ဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန် ကာဵသည်အ
ဴ ချက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵမှ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ
ရာတွင်

ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵ

လျှို့ဝှက်ထာဵရှိနိုင်ေရဵအတွက်

သက်ဆိုင်ရာ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမူေဘာင်မျာဵနှငဴ်အညီ ေတာင်ဵဆိုခွင်ဴရှိသည်။
(ဈ)

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ

၄၀

(က)

စာြဖင်ဴညွှန် ကာဵပါကသင်ဴေလျာ်ေသာ

(၂)

ပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ

သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ

ဦဵစီဵဌာနက

ေအာက်ပါတို့ကို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရမည်(၁)

ဦဵစီဵဌာနကိုြဖစ်ေစ၊

ယင်ဵကတာဝန်ေပဵအပ်သူ

တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ

မိမိ၏

အေဆာက်အအုဳပရဝဏ်မျာဵအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ စာရင်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ်
ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို စစ်ေဆဵြခင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်ရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊
(၂)

ဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ယင်ဵကတာဝန်ေပဵအပ်သူမှ ညွှန် ကာဵေသာ ကျိုဵေ ကာင်ဵ
ဆီေလျာ်သည်ဴ မည်သည်အ
ဴ ကူအညီကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊

(၃)

အေရဵေပါ်အေြခအေန သို့မဟုတ် အြခာဵအေရဵကကီဵအေြခအေနမျာဵမှလဲ၍
ွ ဦဵစီဵ
ဌာနက စစ်ေဆဵမှုမြပုလုပ်မီ

ကကိုတင်အေ ကာင်ဵ ကာဵသည်ဴအခါတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်

သို့မဟုတ် ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵမှု မြဖစ်ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ချက်
မျာဵ။
အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၂၄။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်တွင်ပါဝင်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ သို့မဟုတ် အကျုဳဵဝင်ေသာ
စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုဵေဖာက်သည်ဟု
ခိုင်မာသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵအချက်အလက်မျာဵအရ ဦဵစီဵဌာနက ယုဳ ကည်လျှင်ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ
ပုဒ်မ ၅၇ နှငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်တန
ို့ ှငဴ်အညီ အေရဵယူရန် စတင်ေဆာင်ရွက်နိုင်
သည်။

၂၅။

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမစတင်မီ ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ(က) စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်သည်ဟု ယုဳ ကည်ဖွယ်ရှိေ ကာင်ဵ အချက်အလက်
နှငဴ် ဥပေဒေ ကာင်ဵအရ ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ ရှင်ဵလင်ဵချက်ပါရှိေသာ အေ ကာင်ဵ ကာဵ
စာကို ထုတြ် ပန်ရမည်။
(ခ)

၂၆။

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာအေပါ် တုဳ့ြပန်ေြဖရှင်ဵရန် ထိက
ု ်သင်ဴသည်အ
ဴ ခွင်ဴအေရဵေပဵရမည်။

ေြဖရှင်ဵခွင်ဴေပဵပပီဵေနာက်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

ချိုဵေဖာက်သည်ဟု

ဦဵစီဵဌာနက

ဆုဳဵြဖတ်လျှင်

ေအာက်ပါအေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအနက် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ချမှတ်နိုင်သည်(က) သတိေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ချိုဵေဖာက်မှုကိုကုစာဵရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်နှငဴ် ထပ်မဳချိုဵေဖာက်
ြခင်ဵမှ ေရှာင် ကဉ်ရန် သို့မဟုတ် နှစ်ရပ်စလုဵဳ ကိုြပုလုပ်ရန် ညွှန် ကာဵချက်ထတ
ု ်ြပန်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်မှုရှိ၍

လိင
ု ်စင်ရရှိသူလုက
ိ ်နာနိုင်ြခင်ဵရှိေစေသာ

သက်ဆိုင်ေသာ

ဝင်ေငွ (Relevant Revenue) ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵအထိ ရှိေသာေငွပမာဏကို ဒဏ်ေ ကဵ
အြဖစ်ေနာက် ြပက္ခဒိန်နှစ် အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵအာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ၊ အစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ
ြပန်လည်သိမ်ဵယူခွင်ဴရှိြခင်ဵ၊
(င)

လိင
ု ်စင်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵကို ေအာက်ပါအေြခအေနတွင်
ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) မှ (ဃ) ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုလိုက်နာရန်
ပျက်ကွက်မှုနှငဴ် ေနာင်တွင်လုက
ိ ်နာနိုင်မည်ဴ အေြခအေနမရှိလျှင်၊

(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက အယူခဳခုဳရုဳဵသိ့ု တင်ြပမှုမြပုြခင်ဵနှငဴ် တင်ြပခဲဴလျှင်လည်ဵခုဳရုဳဵက
ယခင်ဆုဳဵြဖတ်ချက် ကိအ
ု တည်အြဖစ် အပပီဵသတ်ဆုဳဵြဖတ်လျှင်။

၂၇။

ဦဵစီဵဌာနက

အေရဵယူရမည်ဟုဆုဳဵြဖတ်ေသာမည်သည်ြဴ ဖစ်ရပ်တွင်မဆို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

ေအာက်ပါတို့ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵချက်ေပဵပို့ရမည်(က) အချက်အလက်မျာဵကို အေြခခဳသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊

၂၈။

(ခ)

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ အချက်မျာဵကို အေြခခဳသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊

(ဂ)

ဆုဳဵြဖတ်ထာဵေသာ အေရဵယူမည်ဴပုဳစဳမျာဵ။

ဦဵစီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်စုဳတစ်ရာကို မေကျနပ်လျှင်လုင
ိ ်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါတို့ကို
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ယင်ဵ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအာဵ ြပန်လည်စဉ်ဵစာဵရန် ထပ်မဳေတွ့ရှိချက်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့
တင်ြပေတာင်ဵဆိုြခင်ဵ၊
(ခ)

ဆုဳဵြဖတ်ချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အယူခဳ
ဝင်ြခင်ဵ၊

(ဂ)
၂၉။

ဥပေဒအရခွင်ဴြပုထာဵေသာ အြခာဵလုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။

နည်ဵဥပေဒ ၂၇ မှ ၃၀ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပမထာဵေသာ်လည်ဵ အြခာဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်
ဦဵမှ ၎င်ဵအာဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵအတွင်ဵ လိင
ု ်စင်နှငဴ်အညီ ထုတလ
် ွှင်ဴမှု
မျာဵအေပါ် ေဘဵြဖစ်ေစေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုေ ကာင်ဴ (Harmful Interference) လုပ်ငန်ဵ
မေဆာင်ရွက်နိုင်သည်အထိ

အဟန့်အတာဵြဖစ်ေပါ်လာလျှင်

ဦဵစီဵဌာနက

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ

အသုဳဵြပုေသာ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ထုတလ
် ွှင်ဴမှုကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ်
အပပီဵသတ်ေြဖရှင်ဵပပီဵသည်အထိ ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ရပ်ဆိုင်ဵထာဵရန် ညွှန် ကာဵနိုင်
သည်။
သတ်မှတ်အခေ ကဵေငွမျာဵ ေပဵေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်မျာဵ
၃၀။

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒနှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အကျုဳဵဝင်ေသာ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ်ေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ ညီညွတ်ြခင်ဵမရှိပါက(က) နည်ဵဥပေဒ ၂၈၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ အေရဵယူမှုေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
ဦဵစီဵဌာန

အာဵေပဵေဆာင်ရန်

ရက်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

ကျန်ရှိသည်အ
ဴ ခေ ကဵေငွကို

မေပဵေဆာင်ခဲဴလျှင်

ေပဵေချရန်

ေပဵေဆာင်ရမည်ေ
ဴ န့မှ
ေစဴေရာက်သည်ေ
ဴ န့အထိ

ေနာက်ေ ကာင်ဵြပန်၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရက်လန
ွ ်ေ ကဵနှငဴ်အတူ ေပဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
ရမည်ေ
ဴ န့မှ

ဦဵစီဵဌာနအာဵေပဵရန်ရှိသည်ဴ

ရက်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

မည်သည်အ
ဴ ခေ ကဵေငွမဆို

ေပဵေချရန်တမင်ရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ၊

ေပဵေချ
ထပ်ကာ

ထပ်ကာြဖစ်ေစ ပျက်ကွက်ခဲဴလျှင် ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဃ) အရ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

အခန်ဵ (၄)
ဆက်သွယ်ေရဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ
အမျာဵြပည်သူသုဳဵ မိုေိုင်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၃၁။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) အမျာဵြပည်သူသို့ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရန်အလိ့င
ု ှာ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို
အသုဳဵြပု၍

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ၊

ဖမ်ဵယူြခင်ဵတို့အတွက်

ဖမ်ဵယူြခင်ဵ

အမျာဵြပည်သူသုဳဵ

သို့မဟုတ်

မိုဘိုင်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ယင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ သာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ အမျာဵြပည်သူ
သုဳဵမိုဘိုင်ဵဆက်သွယ်ေရဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို
ဆက်သွယ်ေရဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ

အိုင်တီယူ၏နိုင်ငဳတကာ

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍

မိုဘိုင်ဵ

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်မျာဵနှငဴ် အညီ ခွင်ဴြပုရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှာက်ထာဵစဉ်က

အဆိုြပုထာဵသည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအေပါ်

မူတည်ပပီဵ ပထဝီဝင် ေဒသ လွှမ်ဵခခုဳမှုကန့်သတ်ချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဃ) လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency

interference)

ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက်

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ အချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
၃၂။

အမျာဵြပည်သူသုဳဵ မိုဘိုင်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵမြပုမီ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် လိအ
ု ပ်
သည်။
(ခ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

ေရဒီယိုစခန်ဵမျာဵ၊ ယင်ဵနှငဴ်ချိတ်ဆက်သည်ဴ အသုဳဵြပုသူ၏ေရဒီယိုပစ္စညဵ် တစ်ခုစီအတွက်
သီဵြခာဵခွင်ဴြပုချက် ရယူရန် မလိအ
ု ပ်ပါ။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်နှငဴ်

အသုဳဵြပုသူ၏

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအတွက်

ဦဵစီဵဌာနမှ

ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရန် မလိပ
ု ါ။
၃၃။

အမျာဵြပည်သူသုဳဵမိုဘိုင်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ေအာက်ပါတာဝန်ဝတ္တရာဵ
မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်(က) ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ
အသုဳဵြပု ရမည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတွင်
မှတ်ပုဳတင်ရ မည်။

အသုဳဵြပုသည်ဴေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအာဵလုဵဳ ကို

(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (frequency interference) ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵ
နိုင်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချက်အလက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၃၄။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ၎င်ဵ၏ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴအာဵ ြပန်လည်အပ်နှဳလိုပါက(က) ဦဵစီဵဌာနသို့ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။
(ခ)

ြပန်လည်အပ်နှဳလိုေ ကာင်ဵ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက် ေတာင်ဵခဳြခင်ဵသည် အပ်နှဳမည်ဴရက်မတိုင်မီ
ရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀ ထက်ေနာက်မကျေစရ။

(ဂ)

အပ်နှဳခွင်ဴြပုခဲဴပါက ထိခက
ို ်နစ်နာမှုရှိနိုင်သည်ဴ အသုဳဵြပုသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴ
အြခာဵသူမျာဵ၏

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

ေြပာင်ဵလဲရယူနိုင်ေရဵအတွက်

ဦဵစီဵဌာနမှ

ညွှန် ကာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၃၅။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၃၆။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) သေဘောအချင်ဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊
ဆက်သွယ်ေရဵ
ပစ္စညဵ် မျာဵကို

သေဘောမှကမ်ဵေြခသို့ြဖစ်ေစ၊

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အသုဳဵြပု၍

အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို

ကမ်ဵေြခမှသေဘောသို့ြဖစ်ေစ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ၊

ဖမ်ဵယူြခင်ဵ

သို့မဟုတ်
သို့မဟုတ်

ေရဒီယို

အချက်အလက်
ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်

ဖမ်ဵယူြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

ပါ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

မျာဵ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်အလိ့င
ု ှာ ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ေဆာင်ရွက်လို
ေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွင်ဴြပုရ
မည်။
(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (frequency interference) ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက် နည်ဵပညာ
ဆိုင်ရာ အချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။

၃၇။

နည်ဵဥပေဒ ၃၈ ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တွင် မှတ်ပုဳတင်
ထာဵေသာသေဘောမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေစရမည်။

၃၈။

(က) ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵတစ်ခုရှိ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုိသူသည် ဝန်ကကီဵ
ဌာနမှအတည်ြပုပပီဵ

ဦဵစီဵဌာနကထုတေ
် ပဵေသာ

ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူြဖစ်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှု

(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၈၄

(ခ) နှငဴ်အညီ

ကျွမ်ဵကျင်မှုစစ်ေဆဵ

ေအာင်ြမင်ပပီဵသူမျာဵကိုသက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှုေအာင်လက်မှတ်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။
၃၉။

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အသုဳဵြပုခွင်ဴေတာင်ဵခဳရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် မလိအ
ု ပ်ပါ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၃၆ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴ
နှငဴ် အဆိုပါလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။

(ဂ)

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵကို နည်ဵဥပေဒ
၃၈ အရ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှု ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူမှ ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။

၄၀။

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ေအာက်ပါတာဝန် ဝတ္တရာဵ
မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်(က) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ
အသုဳဵြပုရမည်။
(ခ)

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုသည်ဴ

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအာဵလုဵဳ ကို

ဆက်သွယ်ေရဵ ပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရယူရမည်။
(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (frequency interference) ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵ
နိုင်ရန် အတွက်လုအ
ိ ပ်သည်မ
ဴ ှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၄၁။

ေရေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀
အထိြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၄၂။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲနိုင်
သည်။

ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၄၃။ ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ေလယာဉ်မှြဖစ်ေစ၊

ေလယာဉ်သို့ြဖစ်ေစ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကိုအသုဳဵြပု၍ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵ သို့မဟုတ် အချက်အလက်အေ ကာင်ဵအရာမျာဵ ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵယူြခင်ဵ
သို့မဟုတ်

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

ဖမ်ဵယူြခင်ဵတို့ကို

ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ သာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ

(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်
လိေ
ု သာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်
ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာ ထာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွင်ဴြပုရမည်။

(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency

interference)

ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက်

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ အချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
၄၄။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ

ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တွင်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေလယာဉ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
၄၅။

(က) ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵတစ်ခုရှိ

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူသည်

ဦဵစီဵဌာန က ထုတေ
် ပဵေသာသက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှု ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၈၄

(ခ) နှငဴ်အညီ

ကျွမ်ဵကျင်မှုစစ်ေဆဵ

ေအာင်ြမင်ပပီဵသူ မျာဵကိုသက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှု ေအာင်လက်မှတ်ထုတ်ေပဵရမည်။
၄၆။

ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အသုဳဵြပုခွင်ဴေတာင်ဵခဳရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် မလိအ
ု ပ်ပါ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၄၃ အရလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအာဵ အသုဳဵြပု
ခွင်ဴနှငဴ် အဆိုပါလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။

(ဂ)

ေလေ ကာင်ဵဆက်သွယ်ေရဵ (aeronautical communication) ကို နည်ဵဥပေဒ ၄၅
အရသက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်မှု ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူမှ ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။

၄၇။

ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ

ရရှိသူအာဵလုဵဳ သည်

ေအာက်ပါတာဝန်

ဝတ္တရာဵမျာဵ ကို လိက
ု ်နာရမည်(က) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ
အသုဳဵြပု ရမည်။
(ခ)

ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုသည်ဴ

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအာဵလုဵဳ ကို

ဆက်သွယ်ေရဵ ပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရယူရမည်။
(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency

interference)

ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵ

ကိုယ်တွယ်

ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် အတွက်လုအ
ိ ပ်သည်မ
ဴ ှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၄၈။

ေလေ ကာင်ဵစခန်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ
၂၀ အထိြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၄၉။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵဝန်ကကီဵဌာနသည်
ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ

အခါအာဵေလျာ်စွာြပင်ဆင်

ဂဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၅၀။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ကိုယ်တိုင်အသုဳဵြပုရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵသို့

ေရာင်ဵချရန်

အတွက်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်
အလို့ငှာ ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ် ေရဵနည်ဵအာဵြဖင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ သို့မဟုတ်
အချက်အလက်အေ ကာင်ဵအရာမျာဵ

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ၊

ဖမ်ဵယူြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်ဖမ်ဵယူြခင်ဵတို့ကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကိုနိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵ
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွင်ဴြပုရ မည်။

(ဂ)

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ဦဵရာလူစနစ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက ေလလဳ
စနစ်ြဖင်ဴ သို့မဟုတ် တင်ဒါစနစ်ကို အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

၅၁။

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵကို ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်(က) Very Small Apature Terminal- VSAT အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(ခ)

သတင်ဵမျာဵကို ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵြဖင်ဴ စုေဆာင်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

(ဂ)

သေဘောနှငဴ်ေလယာဉ်တိတ
ု့ ွင်တပ်ဆင်ထာဵေသာ ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵစနစ်မျာဵ၊

(ဃ) ေြမြပင်စခန်ဵမှ ပဂိုဟ်တုသို့ ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
(င)

မိုဘိုင်ဵပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

(စ)

DTH (Direct to Home) စနစ်အပါအဝင် ပဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳ ကာဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ။

၅၂။

နိုင်ငဳတကာပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵေအာ်ပေရတာမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အြခာဵနိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်အညီ ပဂိုဟ်တုလွှတ်တင်ကာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵေသာ

ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵေအာ်ပေရတာမျာဵသည်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵသို့
ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်သည်။
ေနသည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ

ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

ထိ့အ
ု ြပင်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵသို့

ပဂိုဟ်တုဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

ေပဵသူမျာဵ

အာဵ

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵ
ဆက်သွယ်မှု

ပမာဏ(capacity) ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၅၀ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်
အဆိုပါ လှိုင်ဵနှုန်ဵကိုအသုဳဵြပုသည်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴ
နှစ်ရပ်စလုဳဵပါဝင်သည်။

(ဂ)

နိုင်ငဳတကာပဂိုဟ်တုေအာ်ပေရတာမျာဵသည်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵသို့

ပဂိုဟ်တု

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ြဖည်ဴဆည်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်အတွက် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်
ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်သ
ဴ င်ဴေလျာ်ေသာ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
ကိုရယူရမည်။
(ဃ) နိုင်ငဳတကာပဂိုဟ်တုေအာ်ပေရတာမျာဵမှ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်မှ တစ်ဆင်ဴ
ြဖစ်ေစ

အသုဳဵြပုသူမျာဵသို့

ေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချြခင်ဵ

အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ အရဦဵစီဵဌာနမှ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ ေထာက်ခဳချက်
ရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။
၅၃။

ပဂိုဟ်တုစနစ်အသုဳဵြပုေသာ

လက်ခဳမှုသက်သက်သာေဆာင်ရွက်သည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ပဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳ ကာဵထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူမည်သူမဆို ြပန် ကာဵေရဵ
ဝန်ကကီဵ ဌာနမှ သီဵြခာဵရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴလိုင်စင်ရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ြပန် ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိပပီဵေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵမှ ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵလာပါက
ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရှိ မရှိ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

(ဂ)

ပဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳ ကာဵအချက်အလက်ေပဵပို့သည်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူမည်သူမဆို

ြပန် ကာဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ သီဵြခာဵရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴလိုင်စင် ရယူရန်လုအ
ိ ပ်သည်။
ဦဵစီဵဌာနမှ ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရယူရန်လုအ
ိ ပ်သည်။
(ဃ) မည်သူမဆိုပဂိုဟ်တုတစ်ခုမှ ထုတလ
် ွှင်ဴမှုမျာဵကို လက်ခဳမှုသက်သက်သာ လုပ်နိုင်စွမ်ဵရှိပပီဵ
ထုတလ
် ွှင်ဴနိုင်စွမ်ဵမရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရဵစက်မျာဵကို အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူမျာဵသို့
ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချ ြခင်ဵအတွက် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ နည်ဵပညာ
ဆိုင်ရာ ေထာက်ခဳချက်ရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။
၅၄။

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) နည်ဵဥပေဒ ၅၀ အရလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်
အဆိုပါ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။
(ခ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်တွင် ပဂိုဟ်တုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်
သတ်မှတ်ေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵမှအပ အြခာဵေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵကိုအသုဳဵြပုြခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵ(fixed
လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴ

ယှက်မှုကို

service)

နှငဴ်လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵတွင်

ေရှာင် ကဉ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵစဉ်၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအြဖစ်

မျှေဝအသုဳဵြပုမှုဆန်ဵစစ်ချက် (sharing analysis) ြပုလုပ်ရန်လုသ
ိ ည်။

(ဃ) အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူမျာဵသို့
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လုအ
ိ ပ်သည်။

ထိ့အ
ု ြပင်

လုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵေသာ ကွန်ရက်တစ်ခုကို အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်ေပဵေသာ မည်သည်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအတွက်မဆို

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လုအ
ိ ပ်သည်။

အဆိုပါ

အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်ေပဵြခင်ဵသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵ၏ဆက်စပ်
ပါဝင်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (Affiliates) အတွင်ဵ ကိုယ်ပိုင်အသုဳဵြပုမှုနှငဴ် အဖွဲ့
အစည်ဵအတွင်ဵ အသုဳဵြပုမှုအတွက် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။
(င)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်
မျာဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ

အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူ၏
၂၆

အရ

ဦဵစီဵဌာနမှ

ေရဒီယိုပစ္စညဵ်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(စ)

ဤနည်ဵဥပေဒအရ ခွင်ဴြပုသည်ဴ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဝန်ကကီဵ
ဌာနနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာနည်ဵပညာစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်။

(ဆ)

ဤနည်ဵဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရခွင်ဴြပုသည်ဴ

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသည်

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် အေရအတွက်ကို ကန့်သတ်မထာဵဘဲ တပ်ဆင်
ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ဇ)

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်
(frequency

interference)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ

ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက်

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵပညာ

ဆိုင်ရာအချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၅၅။

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိထာဵသူသည် ေအာက်ပါတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရ
မည်(က) သက်ဆိုင်ရာစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

အာကာသအစိတ်အပိုင်ဵ

(space segment) တစ်ခုခုကို အသုဳဵြပုခွင်ဴအတွက် ဦဵစီဵဌာနမှ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်
ရယူရမည်။
(ခ)

ပဂိုဟ်တုေအာ်ပေရတာအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာအချက်အလက်မျာဵကို ပဂိုဟ်တုအသုဳဵ
မြပုမီ ဦဵစီဵဌာနသို့ ကကိုတင်ေပဵပို့ရမည်။

(ဂ)

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရယူပပီဵက အခေ ကဵေငွမျာဵအာဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ
အသုဳဵြပု ရမည်။
၅၆။

ပဂိုဟ်တုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၁၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀ အထိ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၅၇။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၅၈။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ေြမြပင်ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵအာဵြဖင်ဴ ယင်ဵတို့အချင်ဵချင်ဵ နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်ဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵ (two way communication services) ေပဵြခင်ဵအတွက် သတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵကို

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ၊

ဖမ်ဵယူြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်ဖမ်ဵယူြခင်ဵတို့ကို

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရဵ
လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴကို နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ခွင်ဴြပုရမည်။

(ဂ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ဦဵရာလူစနစ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါက
ေလလဳစနစ် သို့မဟုတ် တင်ဒါစနစ်ကိုအသုဳဵြပုနိုင်သည်။

(ဃ) အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵ၏ဆက်စပ်ပါဝင်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
(Affiliates) အတွင်ဵကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်မှုနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ ဆက်သွယ်မှုအတွက်
ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵ ခွင်ကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(င)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵစဉ်က အဆိုြပုထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအေပါ်မူတည်၍
ပထဝီဝင်ေဒသလွှမ်ဵခခုဳမှု ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(စ)

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency interference) ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက် နည်ဵပညာဆိုင်ရာအချက်မျာဵကို
အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ် နိုင်သည်။
၅၉။

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အသုဳဵြပုခွင်ဴေတာင်ဵခဳရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် မလိအ
ု ပ်ပါ။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၅၈ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်
အဆိုပါ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။
(ဂ)

ဤအခန်ဵအရ ခွင်ဴြပုေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴအရ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ အသုဳဵြပု
သည်ဴ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵ၏ အေရအတွက်ကို လိအ
ု ပ်သလို တပ်ဆင်နိုင်သည်။

(ဃ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ် အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူ၏
အတွက်

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵစတင်လည်ပတ်ြခင်ဵမြပုမီ ဦဵစီဵဌာနထဳမှ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်

မလိအ
ု ပ်ပါ။

သို့ရာတွင်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ်

အမှန်တကယ်

အသုဳဵြပုသူ၏ ေရဒီယိုပစ္စည်ဵမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ ြဖစ်ရမည်။
၆၀။

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိထာဵသူသည်

ေအာက်ပါတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို

လိက
ု ်နာရမည်(က) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သိမ
ု့ ဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ
အသုဳဵြပု ရမည်။
(ခ)

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုသည်ဴေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအာဵလုဳဵကို ဆက်သွယ်
ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရယူရမည်။

(ဂ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ် အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူ၏

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵ

သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်
ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(ဃ) အသုဳဵြပုသည်ဴတာဝါနှငဴ်
တည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက်

အင်တာနာအာဵလုဵဳ ကို

မှတ်ပုဳတင်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ်

ထိ့အ
ု ြပင်တာဝါ

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ခွင်ဴြပုချက် မျာဵရယူရန်လုအ
ိ ပ်သည်။
(င)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (frequency interference) ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵ
နိုင်ရန် အတွက်လုအ
ိ ပ်သည်မ
ဴ ှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၆၁။

ပုဂ္ဂလက
ိ ကွန်ရက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴ သက်တမ်ဵသည် ၁၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀
အထိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၆၂။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် (Fixed Spectrum) အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၆၃။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ကိုယ်တိုင်အသုဳဵြပုရန်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦဵဦဵ

အာဵေရာင်ဵချရန်အတွက်ြဖစ်ေစ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵအသုဳဵြပု၍

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵေရဒီယို

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုထုတ်လင
ွှ ်ဴြခင်ဵ၊

ဖမ်ဵယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ်ဖမ်ဵ ယူြခင်ဵတို့ကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်အရ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ

ဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပု
ခွင်ဴကို ခွင်ဴြပုရမည်။

(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ဦဵရာလူစနစ်ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပု
သည်။ လိအ
ု ပ်ပါက ေလလဳစနစ်နှငဴ် တင်ဒါစနစ်ကိုလည်ဵ အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

၆၄။

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(က) တည်ေနရာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ သို့မဟုတ် တည်ေနရာတစ်ခုမှ တည်ေနရာအေြမာက်
အြမာဵသို့ ထုတလ
် ွှင်ဴဖမ်ဵယူရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၊
(ခ)

သယ်ယူရလွယ်ကူေသာ်လည်ဵ ေနရာအတိအကျ သတ်မှတ်သဳဵု စွဲေသာ

ေရဒီယိုပစ္စညဵ်

မျာဵ။
၆၅။

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသို့ ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵဝန်ေဆာင်မှုေရာင်ဵချရန် (for sale)
အတွက်

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်လုအ
ိ ပ်သည်။

ထိ့အ
ု ြပင်

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵေသာ

ကွန်ရက်အချင်ဵချင်ဵအ ကာဵ အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုေပဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်လုိအပ်သည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵသည် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအ ကာဵ ကိုယ်ပိုင်သုဳဵစွဲမှုနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ သုဳဵစွဲမှုအတွက်
ြပုလုပ်ြခင်ဵ ြဖစ်ပါကလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မလိုအပ်ပါ။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၆၃ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်
အဆိုပါ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏

ေရဒီယိပ
ု စ္စညဵ် မျာဵကို

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှာက်ထာဵသူသည် လုပ်ငန်ဵ
မစတင်မီ ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်ေ ကာင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵ (fixed
service)

ေဆာင်ရွက်ေနသည်အ
ဴ ြခာဵအသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵကို

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ြဖစ်နိုင်ေြခ ရှိ မရှိ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန် ေလဴလာချက် (study) တစ်ခုကိုပပီဵြပည်စ
ဴ ုဳေအာင်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ခွင်ဴြပုချက် ေလျှာက်ထာဵသည်အ
ဴ ခါ အဆိုပါေလဴလာချက် (study)
ကိုပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(င)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု ြဖစ်နိုင်ေြခေလဴလာချက် (study) အေပါ်မူတည်၍ အသုဳဵြပုခွင်ဴ
ရရှိသူသည်

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵ

(fixed

service)

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ

အြခာဵအသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
(စ)

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပုပစ္စညဵ် နှငဴ်

အမှန်တကယ်အသုဳဵြပုသူ၏ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵ

သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်
ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်။

(ဆ)

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵေသာ စခန်ဵ ၂
ခုသည် ေဖာ်ြပပါဇယာဵပါ အကွာအေဝဵထက် ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵမရှိေစရ-

အသုဳဵြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အနည်ဵဆုဳဵအကွာအေဝဵ

4 GHZ

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

5 GHZ

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

6 GHZ (5.925-6.425 GHZ)

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

6 GHZ (6.425-7.125 GHZ)

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

7 GHZ

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

8 GHZ

၁၀ ကီလုမ
ိ ီတာ

10 GHZ

၅ ကီလုမ
ိ ီတာ

11 GHZ

၅ ကီလုမ
ိ ီတာ

13 GHZ

၅ ကီလုမ
ိ ီ တာ

15 GHZ

၅ ကီလုမ
ိ ီတာ

18 GHZ

၅ ကီလုမ
ိ ီတာ

23 GHZ

၁ ကီလုမ
ိ ီတာ

(ဇ)

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵအာဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency interference) ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက် နည်ဵပညာဆိုင်ရာအချက်မျာဵကို
အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၆၆။

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရရှိထာဵသူအာဵလုဵဳ သည်(က) ဦဵစီဵဌာနကခွင်ဴြပုထာဵေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ အသုဳဵြပု
ရမည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵအတွက်
မည်။

ထိ့အ
ု ြပင်

အသုဳဵြပုသည်ဴတာဝါတည်ေနရာကို

တာဝါတည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက်

မှတ်ပုဳတင်ရ

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ်

ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵ ရယူရန်လုအ
ိ ပ်သည်။

(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (frequency interference) ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵ
နိုင်ရန် အတွက် လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချက်အလက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်။

၆၇။

ဆက်သွယ်ေရဵဆက်ေ ကာင်ဵသုဳဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည်

၁၅

နှစ်ြဖစ်ပပီဵ

နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀ အထိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။
၆၈။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၆၉။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်အရ ေရဒီယိုနှငဴ်ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵ ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵ
အတွက်

ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို

ပုဂ္ဂိုလ်၊

ဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴကို

ဦဵရာလူစနစ်ြဖင်ဴ

ခွင်ဴြပုသည်။

လိအ
ု ပ်ပါက

ေလလဳစနစ်နှငဴ် တင်ဒါစနစ်ကိုလည်ဵ အသုဳဵြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူမျာဵအာဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွက် အြခာဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို အခါအာဵေလျာ်
စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၇၀။

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ဤအခန်ဵပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ

ခွင်ဴြပုေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင်

ခွင်ဴြပု

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်အဆိုပါ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ
၏ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။ ဖမ်ဵယူမှု
သက်သက်သာအသုဳဵြပုသည်ဴ

ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵ

သို့မဟုတ်

ေရဒီယိုကဲဴသို့ေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵအတွက် သီဵြခာဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် သို့မဟုတ် ေရဒီယိုပစ္စညဵ် အသုဳဵြပု
ခွင်ဴ ထပ်မဳရယူရန်မလိုအပ်ပါ။
(ခ)

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှာက်ထာဵသူသည် လုပ်ငန်ဵမစတင်မီ ယင်ဵ၏
လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ချက်ေ ကာင်ဴ

service)

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ

ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အြခာဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ

(broadcasting

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ြဖစ်နိုင်ေြခ ရှိ မရှိ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန် ေလဴလာချက် (study) တစ်ခုကိုပပီဵြပည်စ
ဴ ုဳေအာင်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ခွင်ဴြပုချက်ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ အခါ အဆိုပါ ေလဴလာချက် (study)
ကိုပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

(ဂ)

ရုပ်သဳထတ
ု ်လင
ွှ ်ဴမှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ည်ဴ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည်

ြပန် ကာဵေရဵဝန်ကကီဵ

ဌာနမှ ရုပ်သဳထတ
ု ်လင
ွှ ်ဴခွင်ဴ လိင
ု ်စင်သီဵြခာဵရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ြပန် ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန
က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵကို ရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴ လိင
ု ်စင်ခွင်ဴြပုခဲဴပါက ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်
အသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှာက်ထာဵချက်ကို ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
(ဃ) ရုပ်သဳထတ
ု ်လင
ွှ ်ဴခွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသူထမ
ဳ ှ ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ ရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴေဆာင်ရွက်လသ
ို ည်ဴ
ပုဂ္ဂိုလ်၊

ဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိရန်

ေလျှာက်ထာဵရာတွင် ြပန် ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ရုပ်သထ
ဳ ုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴလိုင်စင် တင်ြပရန်
မလိအ
ု ပ်ပါ။
(င)

နည်ဵဥပေဒ ၆၉၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ
အသုဳဵြပုခွင်ဴနှငဴ်

အဆိုပါလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ

အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူ၏

ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ နှစ်ရပ်စလုဵဳ ပါဝင်သည်။
(စ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု ြဖစ်နိုင်ေြခေလဴလာချက် (study) အေပါ်မူတည်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
သည် ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ (broadcasting service) ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ
အြခာဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ မျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဆ)

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်
ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏
စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်။

၇၁။

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအာဵလုဵဳ သည်

ေအာက်ပါတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို

လိက
ု ်နာရမည်(က) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ေသာ

ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

(Broadcasting

Frequencies)

သို့မဟုတ် ရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵ (Broadcasting Bands) နှငဴ်လွှင်ဴအာဵသတ်မှတ်
ချက်အတိင
ု ်ဵသာ အသုဳဵြပု ရမည်။
(ခ)

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှာက်ထာဵရာတွင် အြခာဵရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်
အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရရှိထာဵသူမျာဵ၏ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကို ေနှာင်ဴယှက်မှုမြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ
အစီအစဉ်ကို ေဖာ်ြပရမည်။

(ဂ)

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴတာဝါတည်ေနရာကို ဦဵစီဵဌာနတွင်
မှတ်ပုဳတင်ရမည်။

ထိ့အ
ု ြပင် တာဝါတည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက် အစိုဵရနှငဴ်ေဒသဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵရယူရန် လိအ
ု ပ်သည်။
(ဃ) အသုဳဵြပုေသာေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်အ
ဴ ြပင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေတာင်ဵခဳစဉ်က တင်ြပထာဵသည်ဴ စက်မှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ အချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵ
ကိုက်ညီရမည်။
(င)

လက်ရှိရုပ်သလ
ဳ ွှင်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ စခန်ဵမျာဵကို
လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုမရှိေစရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

(စ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ြဖစ်ေပါ်မှုအတွက်

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ချက်

မှတ်တမ်ဵမျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၇၂။

ရုပ်သဳလင
ွှ ်ဴလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၁၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀ အထိ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၇၃။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာြပင်ဆင် ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၇၄။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) အခေငွေ ကဵရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုအတွက် ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵြဖင်ဴ
လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုရန်

စိတ်ဝင်စာဵေသာ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵတစ်ခု

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်အရ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ ကိစ္စရပ်မျာဵ
အတွက် အသုဳဵြပုရန်ေလျှာက်ထာဵလာသည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ကို
အသုဳဵြပုခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

၇၅။

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ရယူလုေ
ိ သာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် အနိမ်ဴဆုဳဵအေပျာ်တမ်ဵ
ေရဒီယအ
ို ရည်အချင်ဵကိုအေြခခဳသည်ဴ ေအာင်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုနှငဴ်
နည်ဵပညာအရည်အချင်ဵ စစ်စာေမဵပွဲကို ေအာင်ြမင်ပပီဵသူြဖစ်ရမည်။
(ခ)

အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုေအာင်လက်မှတ်

ရရှိပပီဵသူမျာဵသည်

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ဂ)

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုေသာ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအတွက် ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ်
ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်လုအ
ိ ပ်သည်။

(ဃ) အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ေနရာမျာဵတွင်သာ
အသုဳဵြပုရမည်။
(င)

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူကသာ အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို ခွင်ဴြပုထာဵေသာကိစ္စအာဵလုဵဳ
အတွက် အသုဳဵြပုရမည်။

(စ)

အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဆ
ဴ က်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏

၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ

စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်အ
ဴ ြပင်

အိုင်တီယူတွင်ကျင်ဴသုဳဵေနသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ စရမည်။
(ဆ)

အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်အသုဳဵြပုသည်ဴတာဝါ၊ အင်တာနာမျာဵစသည်
တို့ကို ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵတို့ေ ကာင်ဴ အြခာဵေသာဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုမရှိေစရ။

(ဇ)

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်

အသုဳဵြပုခွင်ဴအရထုတလ
် ွှင်ဴေသာ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

သည် ရှင်ဵလင်ဵရမည်အ
ဴ ြပင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူ၏ လက်ေတွ့စမ်ဵသပ်မှုမျာဵ သို့မဟုတ်
အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူက ဆက်သွယ်မှုြပုေသာပုဂ္ဂိုလ်၏ စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်ေသာ

ကိုယ်ေရဵ

ကိုယ်တာကိစ္စမျာဵသာ ြဖစ်ရမည်။
(ဈ)

အခေ ကဵေငွရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်တိုင်ေလဴကျင်ဴရန်ြဖစ်ေစ၊

ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာကိစ္စရပ်မျာဵကိုြဖစ်ေစ၊

အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုြပုြခင်ဵနှငဴ်

အသုဳဵချနိုင်မှုကို စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ေစ

ေရဒီယိုနည်ဵပညာ

ရည်ရွယ်သည်က
ဴ ိစ္စမျာဵအတွက်သာ

ေရဒီယိုစခန်ဵမျာဵအချင်ဵချင်ဵြပည်တွင်ဵနှငဴ်နိုင်ငဳတကာ

အေပျာ်တမ်ဵ

ဆက်သွယ်မှုြပုြခင်ဵကို

ခွင်ဴြပုရ

မည်။
(ည)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵနှငဴ်
ေလျာဴနည်ဵေစ

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအာဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

ရန်အတွက်အခါအာဵေလျာ်စွာသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ နှငဴ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
၇၆။

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူ အာဵလုဵဳ သည်(က) ဦဵစီဵဌာနကခွင်ဴြပုေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုအသုဳဵြပု၍

အေပျာ်တမ်ဵ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအချင်ဵချင်ဵ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
(ခ)

အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုစခန်ဵအချင်ဵချင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝှက်စာစနစ်အသုဳဵြပု
ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ သို့မဟုတ် စကာဵဝှက်သုဳဵစွဲြခင်ဵမြပုရ။

(ဂ)

အေပျာ်တမ်ဵေရဒီယိုထုတ်လွှင်ဴေနေသာ

အြခာဵစခန်ဵတစ်ခုခုကို

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

မရှိေစေရဵ အတွက်အသုဳဵြပုမည်လ
ဴ ှိုင်ဵနှုန်ဵကို စိစစ်ြခင်ဵမြပုဘဲ စတင်ထတ
ု ်လင
ွှ ်ဴြခင်ဵမြပုရ။
(ဃ) စတင်ထတ
ု ်လင
ွှ ်ဴသည်အ
ဴ ခါတွင်ြဖစ်ေစ၊ ထုတလ
် ွှင်ဴမှုပပီဵဆုဳဵသည်ဴအခါတွင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာန
က သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေခါ်ဆိုမှုလက္ခဏာသေကေတ (call sign) ကိုထုတ်လွှင်ဴြခင်ဵအာဵ
ြဖင်ဴ မိမိကိုယ် ကိုထုတ်ေဖာ်ရမည်။
(င)

ေရဒီယိုစခန်ဵမျာဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

အသုဳဵြပုမည်ဴတင
ို ်မျာဵ

သို့မဟုတ်

အင်တာနာတစ် ခုခုကိုထူေထာင်ြခင်ဵမြပုမီ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အာဵလုဵဳ ထဳမှ
ခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်။

(စ)

ထုတလ
် ွှင်ဴမှုကာလတစ်ခုချင်ဵစီ၏

ေန့စွဲနှငဴ်အချိန်၊

လှိုင်ဵနှုန်ဵနှငဴ်ထုတ်လွှင်ဴမှုအမျိုဵအစာဵ

တို့ကို ေဖာ်ြပထာဵေသာထုတလ
် ွှင်ဴသည်ဴ ကာလအတိုင်ဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
(running record) ကိုြပုစုထာဵရမည်။ ထိမ
ု ှတ်တမ်ဵကို ၁၂ လအထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနကစစ်ေဆဵရန် ညွှန် ကာဵလာပါက ေပဵအပ်ရမည်။
(ဆ)

သတင်ဵမျာဵ၊ ေ ကာ်ြငာမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ သို့မဟုတ် လက်ေတွ့စမ်ဵသပ်ေသာ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိသည်ဴ ဆက်သွယ်မှုမျာဵ သို့မဟုတ် သတင်ဵေပဵပို့မှုမျာဵကို
အခေ ကဵေငွရယူရန် အတွက် ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵမြပုရ။

(ဇ)

အိုင်တီယူေရဒီယိုစည်ဵမျဉ်ဵ အခန်ဵ ၂၅ (Article 25 of the Radio Regulations)
တွင်ပါရှိသည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဆ
ဴ က်သွယ်
ေရဵလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညေ
ီ စရန် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵရမည်။

၇၇။

အေပျာ်တမ်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၅ နှစ်ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀ အထိ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၇၈။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ

အခါအာဵေလျာ်စွာြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ

နိုင်သည်။
ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၇၉။

ဦဵစီဵဌာနသည်(က) အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုမှ

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ

ေတာင်ဵခဳလာပါက

ခွင်ဴြပုနိုင် သည်။
(ခ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်လျာထာဵချက်အရ

အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵ

အသုဳဵြပုရန်

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ ခွင်ဴြပုရမည်။
၈၀။

ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) နည်ဵဥပေဒ ၇၉ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသည် ယင်ဵအစိုဵရဌာန ၏ဌာနတွင်ဵ
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် ရန်ကွန်ရက်မျာဵ၊ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို အသုဳဵြပုရန်အတွက်သာ
ြဖစ်သည်။
(ခ)

ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အသုဳဵြပုခွင်ဴေတာင်ဵခဳရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
မလိအ
ု ပ်ပါ။

(ဂ)

ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵအတွက် ဆက်သွယ်
ေရဵပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်လုအ
ိ ပ်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၇၉ အရ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴတွင် ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအာဵ အသုဳဵြပုခွင်ဴ
နှငဴ်အဆို ပါလှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအသုဳဵြပုသည်ဴ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ
နှစ်ရပ်စလုဳဵပါဝင်သည်။
(င)

အသုဳဵြပုေသာ ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ ဦဵစီဵဌာနမှ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏ စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်။

၈၁။

ဌာနဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူအာဵလုဵဳ သည်(က) ဦဵစီဵဌာနကခွင်ဴြပုထာဵေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကိုသာ အသုဳဵြပု
ရမည်။
(ခ)

အသုဳဵြပုေသာေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရဦဵစီဵဌာနမှ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏

အြပင်အသုဳဵြပုခွင်ဴေတာင်ဵခဳစဉ်က

တင်ြပထာဵသည်ဴ

စဳချိန်စဳညွှန်ဵနှငဴ်ကိုက်ညရ
ီ မည်ဴ
စက်မှုပိုင်ဵဆိုင်ရာအချက်မျာဵနှငဴ်

လည်ဵ ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(ဂ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသည်ဴ

အြခာဵသူမျာဵကို

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုမြဖစ်ေစရန်

လိအ
ု ပ်သလို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု

(frequency

interference)

ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵ

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် အတွက်လုအ
ိ ပ်သည်အ
ဴ ချက်အလက်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရ
မည်။
၈၂။

ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ၁၅ နှစ်ပပီဵနည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀ အထိ
ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၈၃။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲ
နိုင်သည်။

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေတာင်ဵခဳရန်လုိအပ်ေသာ အြခာဵေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၈၄။

ဤနည်ဵဥပေဒတွင်ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိေသာ အြခာဵေရဒီယိုဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ (Radio
Communication Services) အတွက်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴကို ဦဵစီဵဌာနထဳသို့ တိုက်ရိုက်
ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။ အဆိုပါအသုဳဵြပုခွင်ဴမျာဵတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(က) ေရဒါကဲဴသို့ေသာ လမ်ဵညွှန်စနစ်အတွက် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴမျာဵ၊
(ခ)

လမ်ဵြပစနစ်မျာဵအတွက် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴမျာဵ၊

(ဂ)

အာဏာသေလဴလာေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴမျာဵ။

ယာယီလင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴ
၈၅။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်တစ်ခု

သို့မဟုတ်

ေရဒီယိုစခန်ဵတွင်အသုဳဵြပုရန်

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လှိုင်ဵနှုန်ဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ကို ယာယီ
အသုဳဵြပု ခွင်ဴေပဵနိုင်သည်(က) ေရဒီယိုပစ္စညဵ် မျာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကိုအေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မှုကိစ္စရပ်မျာဵ၊

(ဂ)

အာဵကစာဵပွဲေတာ်ကဲဴသို့ေသာ အထူဵကိစ္စရပ်မျာဵ၊

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ေသာ အြခာဵအေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵ။
၈၆။

ယာယီလင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုခွင်ဴသက်တမ်ဵသည် ရက်ေပါင်ဵ ၁၅၀ ြဖစ်ပပီဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ မှ ၂၀
အထိြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴနိုင်သည်။

၈၇။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခကို သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အသုဳဵြပုခအာဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲနိုင်
သည်။
အခန်ဵ (၅)
လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ကို အကျိုဵရှိထေ
ိ ရာက်စွာအသုဳဵြပုြခင်ဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု မြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၈၈။

ခွင်ဴြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်ကို အကျိုဵရှိစွာအသုဳဵြပုနိုင်ရန်(က) အသုဳဵြပုသူအာဵလုဵဳ သည်

လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵြပုရာတွင်

အိုင်တီယူေရဒီယိုစည်ဵမျဉ်ဵ

အပါအဝင် နိုင်ငဳတကာလုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်အ
ဴ ြပင် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်အသုဳဵ
ြပုခွငရ
်ဴ ရှိသည်အ
ဴ ြခာဵသူမျာဵကို

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုထခ
ိ ိုက်ေစသည်ဴ

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴ

ယှက်မှု (Harmful Interference) မြဖစ်ေစရန် လိအ
ု ပ်သလို ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵရမည်။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုထိခိုက်ေစသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (Harmuful Interference)
ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ြဖစ်ေစ အသုဳဵြပု
ခွင်ဴရရှိသူနှစ်ဦဵ သို့မဟုတ် အမျာဵအ ကာဵသေဘာထာဵကွဲလွဲမှုေပါ်ေပါက်ပါက သက်ဆိုင်မှု
ရှိေသာ

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵအ ကာဵ

တာဝန်ရှိမည်ြဖစ်ပပီဵ

ယင်ဵ၏ေြဖရှင်ဵရန်

ထိအ
ု ြငင်ဵပွာဵမှုကို

ေဆာလျင်စွာေြဖရှင်ဵရန်

ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတမ
် ှုမျာဵမေအာင်ြမင်လျှင်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ နှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပနိုင်သည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုထိခိုက်ေစသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှု (Harmuful Interference)
ေလျှာဴချ

ရန်ဦဵစီဵဌာနသည်

အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵရှိသက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု ထိခက
ို ်ေစ

သည်ဴ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုေြဖရှင်ဵရန် ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဆက်သွယ်ေရဵလှိုင်ဵနှုန်ဵအာဵ ထိေရာက်စွာအသုဳဵြပုြခင်ဵ
၈၉။

အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူမျာဵသည်(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵတို့အတွက် ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်
အြပည်ဴအဝ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်အ
ဴ ြပင် ယင်ဵတို့အာဵခွင်ဴြပုသည်ဴ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵကို
အထိေရာက်ဆုဳဵ အသုဳဵြပုရ မည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုထာဵသည်လ
ဴ ှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵအနက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ သို့မဟုတ် အာဵလုဵဳ ကို
ြဖစ်ေစ အသုဳဵြပုရန်မလိုလျှင် ဦဵစီဵဌာနသို့ ေဆာလျင်စွာအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
အခန်ဵ (၆)
ေစျဵကွက်ယှဉ်ဂပိုင်မှုဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

တည်ဆဲနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်လိုက်ေလျာညီေထွမှုရှိြခင်ဵ
၉၀။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ၏

ပပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်ဵ

ဥပေဒမျာဵ၊ ချိတ်ဆက်အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်
လိက
ု ်ေလျာ ညီေထွမှုရှိေစရမည်။
၉၁။

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ သေဘာတူညီချက်မျာဵသည် မျှတမှု၊ ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်မှု
နှငဴ် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိေသာ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအေပါ် အေြခခဳရမည်။
(ခ)

မည်သည်လ
ဴ ှိုင်ဵနှုန်ဵ မျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ သေဘာတူညီချက်ကိုမဆို ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပ
အတည်ြပုချက်ရယူရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၃ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် သုဳဵစွဲသူမျာဵ၏အကျိုဵစီဵပွာဵကို ကျိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်ြခင်ဵမရှိဘဲ ခွဲြခာဵ
သည် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်သည်

သို့မဟုတ် ယှဉ်ပပိုင်မှုကို သိသာစွာေလျာဴနည်ဵေစ

သည်ဟဆ
ု ုဳဵြဖတ်လျှင် ထိသ
ု ို့ေသာလှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵအတွက် မည်သည်သ
ဴ ေဘာ
တူညခ
ီ ျက်မျိုဵကိုမဆို ဦဵစီဵဌာနက ကန့်ကွက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လိအ
ု ပ်သလိြု ပင်ဆင်ြခင်ဵ
တိက
ု့ ို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ

သေဘာတူညီချက်ကို

အတည်ြပုြခင်ဵ၊

ကန့်ကွက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်လိုအပ်ေသာြပင်ဆင်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵကို တင်ြပသည်ေ
ဴ န့မှ
ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵေဆာင်ရွက် ရမည်။
၉၂။

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝအသုဳဵြပုြခင်ဵ သေဘာတူညီချက်ကို ြငင်ဵပယ်ခဲဴလျှင်-

(က) ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် သေဘာတူညီချက်တွင်ပါဝင်သည်ဴ အြခာဵေသာပုဂ္ဂိုလ်၊
ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ ြငင်ဵပယ်ရသည်ဴ အေ ကာင်ဵအရင်ဵကို စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵ
ရမည်။
(ခ)

သေဘာတူညီချက်တွင်ပါဝင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် လှိုင်ဵနှုန်ဵမျှေဝ
အသုဳဵြပုြခင်ဵ

သေဘာတူညီချက်ကိုြပင်ဆင်၍

ဦဵစီဵဌာန၏

အတည်ြပုချက်ရရှိရန်

ြပန်လည်တင်ြပနိုင်သည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် ြပင်ဆင်ြဖည်စ
ဴ ွက်ထာဵေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ဝန်ကကီဵဌာန အတည်ြပု
ချက် ရရှိရန် လိအ
ု ပ်သလို တင်ြပေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ ၇
အကူဵအေြပာင်ဵကာလြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ

သက်ေရာက်မှု
၉၃။

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည်

စတင်အကျိုဵသက်ေရာက်သည်ေ
ဴ န့တွင်

လှိုင်ဵနှုန်ဵ

သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵသူအာဵလုဵဳ နှငဴ် သက်ဆိုင်ေစရ
မည်။ ထိ့အ
ု ြပင်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵခွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိထာဵသူမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵပပီဵေနာက် ၁
နှစ်အ ကာ တွင် ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာပပီဵြဖစ်ေစရမည်။
လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အသစ်ရယူြခင်ဵ
၉၄။

လှိုင်ဵနှုန်ဵ သို့မဟုတ် လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိထာဵြခင်ဵမရှိဘဲ သုဳဵစွဲေနသူမျာဵသည်
ဤနည်ဵဥပေဒ စတင်အကျိုဵသက်ေရာက်သည်ေ
ဴ န့မှ ၆ လအတွင်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ လှိုင်ဵနှုန်ဵခွင်
အသုဳဵြပုခွင်ဴ တင်ြပေလျှာက်ထာဵရမည်။
အခန်ဵ ၈
သေောတူစာချုပ်မျာဵအေပါ်သက်ေရာက်မှု

နယ်စပ်ေဒသတစ်ေလျှာက် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကိစ္စပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၉၅။

ြမန်မာနိုင်ငဳနှငဴ်

နယ်နိမိတ်ချင်ဵထိစပ်ေနေသာနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳကို ကိုယ်စာဵြပု၍ ေအာက်ပါတို့ကို ညှန
ိ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အစီအစဉ်
ကာကွယ်သည်ဴ

(spectrum

နည်ဵလမ်ဵမျာဵအရ

plan)

နှငဴ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုမျာဵကို

နယ်စပ်ေဒသမျာဵတွင်

အသုဳဵြပုမည်ဴလှိုင်ဵမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငဳအမျာဵနှငဴ်ြဖစ်ေစ သေဘာတူညီချက်ရယူြခင်ဵ၊
(ခ)

နယ်စပ်ေဒသမျာဵတွင် လှိုင်ဵနှုန်ဵေနှာင်ဴယှက်မှုြဖစ်ေပါ်နိုင်မှုမျာဵအတွက် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ သေဘာတူညီချက်မျာဵကို အမျာဵြပည်သူမှ သိရှိခွင်ဴရှိေစရန်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။

၉၆။

နည်ဵဥပေဒ ၉၅ အရ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုမီ ဦဵစီဵဌာနသည် ထိခက
ို ်မှုရှိသည်ဴ အသုဳဵြပုခွင်ဴရရှိသူ
မျာဵကိုအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်ဴအြပင် သေဘာတူညီချက်တွင် ပါဝင်သည်ဴ အချက်တစ်ခုခုေ ကာင်ဴ
ထိခက
ို ်မှုနစ်နာမှုကို သေဘာထာဵမှတ်ချက်ေတာင်ဵခဳရမည်။

(ပု)ဳ ေဇယျာေအာင်၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴသတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန။

