ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴသတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန
(ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်ဵလြပည်ဴေကျာ် ၇ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၃ ရက်)
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ

ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရအပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကိုကျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကိုထုတ်ြပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ ဟုေခါ်တွင် ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာစကာဵရပ်မျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာ ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနကေရဵဆွဲြပုစုသည်ဴ
ဆက်သွယ် ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိပုဳနှငဴ် အသုဳဵြပုပုဳဆိုင်ရာ
နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာကို ဆိုသည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာနှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်
နဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကို

ဆိုသည်မှာ

ရရှိထာဵသူတစ်ဦဵချင်ဵက

ဆက်သွယ်ေရဵ
မိမိရရှိထာဵေသာ

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုတစ်ခုချင်ဵ၏အသုဳဵြပုပုဳ၊ အမှန်တကယ်သုဳဵစွဲသူမျာဵအာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵနှငဴ်ရရှိထာဵေသာ

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအတွင်ဵ

လိအ
ု ပ်လာနိုင်သည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် ခန့်မှန်ဵပမာဏတို့ကိုေဖာ်ြပလျက် ဦဵစီဵဌာန
သို့တင်ြပသည်ဴ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်ကို ဆိုသည်။
(ဂ)

ဧရိယာသေကေတ

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ရှိ

ပီအက်စ်တီအန် (PSTN) ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပါ ပထဝီဝင်ေဒသတစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထာဵ
သည်ဴ နဳပါတ်သေကေတကိုဆိုသည်။

(ဃ) အချိန်တိုအတွင်ဵေခါ်ဆိုမှုအမျာဵအြပာဵရရှိေစသည်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု

(Burst

oriented

service) ဆိုသည်မှာ အလွန်တိုေတာင်ဵေသာ အချိန်ကာလအတွင်ဵ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵေခါ်ဆိုမှု
အမျာဵအြပာဵ ရရှိနိုင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုကို ဆိုသည်။
(င)

ေန့ရက် ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာြပက္ခဒိန်အရ ေရတွက်ေသာ ေန့ရက်ကို ဆိုသည်။

(စ)

အီဵ.၁၆၄ (E.164) ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအမျာဵြပည်သူသုဳဵ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်လျာထာဵ သတ်မှတ်ချက်အမည်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵေသာ အိုင်တီယူ-တီ၏ ဆက်သွယ်
ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ အဓိကအကကဳြပု စာတမ်ဵကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ပေဝီဝင်ေေသအလိုက်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ် ချက်ပါ ပီအက်စ်တီအန်(PSTN) ဝန်ေဆာင်မှုအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ကို ဆိုသည်။
(ဇ)

အိုင်တီယူ-တီ (ITU-T) ဆိုသည်မှာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေ ကဵနန်ဵဆက်သွယ်ေရဵအဖွဲ့ချုပ်
[International Telecommunication Union (ITU)] လက်ေအာက်ရှိ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဆိုင်ရာစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵေရဵ ဆွဲြပုစုသည်အ
ဴ ဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ အိုင်တီယူသည် ကမ္ဘာဴကုလ
သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအတွင်ဵ

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်

တာဝန်ယူ

ေဆာက်ရွက်ေသာ အထူဵအဖွဲ့ြဖစ်သည်။
(ဈ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ

ဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ချက်တိန
ု့ ှငဴ်အညီ

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ

လျာထာဵ

ေလျှောက်ထာဵရယူရန်

လိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵအ ရ လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူကိုဆိုသည်။
(ည)

နိုင်ငဳရည်ညွှန်ဵသေကေတ

[National

Destination

Code

(NDC)]

ဆိုသည်မှာ

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ သီဵသန့်နဳပါတ်၏ ပထမကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵသေကေတ
သည် ကိန်ဵဂဏန်ဵ တစ်လဳဵု မှ ေလဵလုဵဳ အထိ ရှိနိုင်သည်။
(ဋ)

နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာသီဵသန့်နဳပါတ်

(National

Significant

Number)

ဆိုသည်မှာ

နိုင်ငဳသေကေတ၏ ေနာက်တွင်ရှိသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵနဳပါတ်တွင်
နိုင်ငဳရည်ညွှန်ဵသေကေတ (NDC)နှငဴ် သုဳဵစွဲသူနဳပါတ်တို့ ပါဝင်သည်။
(ဌ)

ပေဝီဝင်ေေသအလိုက်မဟုတ်ေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ဆိုသည်မှာ

ပထဝီဝင်

ေဒသအလိုက်မဟုတ် ဘဲ မိုဘိုင်ဵဖုန်ဵဝန်ေဆာင်မှု၊ အခမဲဴဖုန်ဵ (freephone) ဝန်ေဆာင်မှု၊
အထူဵနှုန်ဵထာဵြဖင်ဴဝန်ေဆာင်မှု (premium rate service) ကဲဴသို့ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကိုသတ်မှတ်ရန်အသုဳဵြပုသည်ဴဆက်

သွယ်ေရဵနဳပါတ်ကို

ဆို

သည်။
(ဍ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ

(Number

ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်မျာဵကို ဆိုသည်။

Block)

ဆိုသည်မှာ

အစဉ်လုက
ိ ်ရှိေနေသာ

(ဎ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ
လျာထာဵသတ်မှတ်

ချက်

ဆိုသည်မှာ

စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

အေသဵစိတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ပါ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ခွဲေဝ သတ်မှတ်မှု
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵ ထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်မျာဵအသုဳဵြပုမှုဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ဆိုသည်။
(ဏ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အေရအတွက်

ဆိုသည်မှာ

ဧရိယာသေကေတကဲဴသို့ေသာ

နဳပါတ်

သေကေတတစ်ခု ၏ ေနာက်တွင်ရှိသည်ဴ နဳပါတ်အေရအတွက်ကို ဆိုသည်။
(တ) ပီအက်စ်တီအန် (PSTN) ဆိုသည်မှာ ကကိုဵဖုန်ဵကွန်ရက်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ေခါ်ဆိုမှုအစသေကေတ (Prefix) ဆိသ
ု ည်မှာ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်တစ်ခု၏ ေရှ့တွင်ရှိပပီဵ
ဝန်ေဆာင်မှု

အမျိုဵအစာဵကို

ေဖာ်ြပရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

သို့မဟုတ်

ြပည်ပဆက်သွယ်ေခါ်ဆို

အေဝဵဆက်သွယ်ေခါ်ဆိုမှု

မှုအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ

အသုဳဵြပုနိုင်သည်ဴ

နဳပါတ်တိုကို ဆိုသည်။
(ဒ)

အေူဵနှုန်ဵောဵြဖင်ဴဝန်ေဆာင်မှု (Premium Rate Service)

ဆိုသည်မှာ အသဳြဖင်ဴ

ေခါ်ဆိုဆက်သွယ်ြခင်ဵဝန်ေဆာင်မှု ( voice-based service) သို့မဟုတ် စာသာဵတို
ေပဵပို့ြခင်ဵဝန်ေဆာင်မှု (SMS- based service) တို့တွင် သာမန်တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်
သို့မဟုတ် သာမန်သုဳဵစွဲသူမျာဵထဳ အသဳြဖင်ဴေခါ်ဆိုဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် စာသာဵတိုေပဵပို့
ဆက်သွယ်မှုတို့ထက် ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ ပိုမိုေပဵရသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုကိုဆို သည်။
(ဓ)

သေကေတတို (short code) ဆိုသည်မှာ သာမန်တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်မျာဵထက် တိုပပီဵ
တိုက်ရိုက်ေခါ်ဆို၍ မရေသာ နဳပါတ်ကိုဆိုသည်။

(န)

အေူဵချိတ်ဆက်နဳပါတ်

(Special

Access

Number)

ဆိုသည်မှာ

ေအာ်ပေရတာ

ဝန်ေဆာင်မှု၊ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵလမ်ဵညွှန် စုဳစမ်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် အေရဵေပါ်ဝန်ေဆာင်မှု
ကဲဴသို့ေသာ အထူဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ချိတ်ဆက်ရန်အသုဳဵြပုသည်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵ ၃ လုဵဳ
သို့မဟုတ် ၄ လုဵဳ ပါဝင်ေသာ နဳပါတ်တို ကိုဆိုသည်။
(ပ)

သုဳဵစွဲသူနဳပါတ် ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် ဧရိယာ
တစ်ခုအတွင်ဵရှိ သုဳဵစွဲသူတစ်ဦဵအတွက် သီဵြခာဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်ကိုဆိုသည်။

(ဖ)

နယ်အေဝဵေခါ်ဆိုမှုသေကေတ (Trunk Code) ဆိုသည်မှာ ေခါ်ဆိုမှုအစသေကေတ ‘၀’
ကိုဆိုသည်။

ယင်ဵ၏ေနာက်တွင်

ယင်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵသည်

နိုင်ငဳလဳဵု

‘၀’

မဟုတ်သည်ဴ

ဆိုင်ရာ

ကိန်ဵဂဏန်ဵ

သီဵသန့်နဳပါတ်

Number) ကို ေဖာ်ြပရန်အတွက် အသုဳဵြပုသည်။

(National

တစ်ခုခုပါရှိပပီဵ
Significant

အခန်ဵ (၂)
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာောဵသတ်မှတ်ချက် ေရဵဆွဲြပုစုြခင်ဵ
၃။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဦဵစီဵဌာနက

ေရဵဆွဲြပုစုထာဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ

သတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ြပုရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနသည် ယင်ဵဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵ
သတ်မှတ်ချက်ကို စီမဳခန့်ခွဲရမည်။
၄။

ေယဘုယျမူမျာဵ
ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ေရဵဆွဲြပုစုြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵြပု
လုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကို အေြခခဳရမည်(က) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵကို

လျင်ြမန်ထေ
ိ ရာက်စွာ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵနိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ သုဳဵစွဲမှုတိုဵတက်လာနိုင်မည်ဴ အေြခအေနနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ေမျှော်မှန်ဵသည်တ
ဴ ိုဵတက်မှု ကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်၊
(ခ)

သုဳဵစွဲသူမျာဵအတွက် အဆင်ေြပဆုဳဵြဖစ်ပပီဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ရက်
အာဵထိေရာက်စွာအသုဳဵြပုနိုင်မည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဖွဲ့စည်ဵမှုပုဳစဳ ြဖစ်ေစရန်၊

(ဂ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီချက်မျာဵ၊

စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊

ေထာက်ခဳချက်မျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိရန်၊
(ဃ) အမျိုဵမျိုဵေသာဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုနှုန်ဵထာဵတို့ကို သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ
ဆက်သွယ် ေရဵနဳပါတ် အမျိုဵအစာဵမျာဵြဖစ်ေစရန်၊
(င)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်အာဵ
တွင်

ယင်ဵေြပာင်ဵလဲမှုေ ကာင်ဴ

ေြပာင်ဵလဲရန်လုအ
ိ ပ်လာသည်အ
ဴ ခါ

ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်ဴ

သုဳဵစွဲသူနှငဴ်လိုင်စင်ရရှိသူတိ၏
ု့

ကုန်ကျစရိတ်နှငဴ် အဆင်မေြပမှုမျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစမည်ဴ လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်
ြဖစ်ရန်၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လုအ
ိ ပ်ချက်နှငဴ်

ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိရန်၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်အာဵ ေကာင်ဵစွာစီမဳခန့်ခွဲနိုင်ရန်၊
(စ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵနှငဴ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵသည် အကန့်အသတ်ရှိေသာနိုင်ငဳပိုင်
အရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်သြဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်အာဵ နိုင်ငဳေတာ်
၏အကျိုဵစီဵပွာဵအတွက်

ခွဲြခာဵမှုမရှိဘဲမျှေတ၍

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ

စီမဳခန့်ခွဲရန်။
၅။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာောဵသတ်မှတ်ချက်ကိုြပင်ဆင်ြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် မိမိကိုယ်တိုင် ကနဦဵစတင်၍ြဖစ်ေစ၊ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် သုဳဵစွဲသူ
သို့မဟုတ်

အြခာဵစိတ်ပါဝင်စာဵသူမျာဵက

စာြဖင်ဴတင်ြပေတာင်ဵဆိုလျှေင်

ြဖစ်ေစ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ် မှတ်ချက်ကို အခါအာဵေလျာ်စွာ စိစစ်နိုင်သည်။

(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ထုတြ် ပန်ပပီဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အာဵလုဵဳ ကိုြဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ
သို့မဟုတ်

ထပ်မဳြဖည်စ
ဴ ွက်ြခင်ဵတို့ကို

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ြပုလုပ်နိုင်သည်။

ထိသ
ု ို့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵေတာင်ဵခဳြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵေတာင်ဵခဳသည်ဴ

ကာလသည်

သာမန်အာဵြဖင်ဴ

ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ခခင်ဵချက်ထာဵရမည်က
ဴ ိစ္စမျာဵတွင် ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက်
မနည်ဵေစရ။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ြပုလုပ်သည်ဴေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵနှငဴ်ကိုက်ညမ
ီ ှု
ရှိေစမည်ဴြပင်ဆင်မှုမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန၏အပပီဵသတ်ဆုဳဵြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲမှု
အတွက် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ထုတြ် ပန်သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

၆။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အရန်ထာဵရှိြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်(က) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
လျာထာဵ သတ်မှတ်ချက်နှငဴ်အညီ လိအ
ု ပ်သလို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ခ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိ
ြခင်ဵတို့ကို သာတူညီမျှေပုဳစဳြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ သာမန်အာဵြဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်အတွဲ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတအာဵ ဦဵရာလူစနစ်ြဖင်ဴ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ
သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိေပဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ်အညီ
တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာပါက ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိ ေပဵြခင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်ရမည်။

(ဃ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရာတွင် တိုဵတက်ြဖစ်ေပါ်လာ
နိုင်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵမျာဵ

တီထင
ွ ်ဆန်ဵသစ်နိုင်မှုကို

လိအ
ု ပ်ချက်၊

အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန်

ဝန်ေဆာင်မှု
လိအ
ု ပ်ချက်နှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အပိုင်ဵအြခာဵအတွင်ဵရှိ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် ပမာဏကို ထိန်ဵသိမ်ဵ
ထာဵရန် လိအ
ု ပ်ချက်တိက
ု့ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။
(င)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက
ေတာင်ဵဆိုသည်အ
ဴ ခါ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်
ယခင်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵမှုအာဵ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန်ထပ်မဳ
အသုဳဵြပုမှုကိုပါထည်သ
ဴ ွင်ဵ

စဉ်ဵစာဵရမည်။
(စ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာကို ြပုစုထာဵရမည်။

၇။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်မျာဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ယင်ဵတို့အာဵခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵအတိင
ု ်ဵ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို
ြပုစုထတ
ု ်ြပန်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵသည် ဦဵစီဵဌာနမှ ေရဵဆွဲြပုစုထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵစဉ်က
တင်ြပခဲဴသည်ဴ

ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်ဵသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵကို

အသုဳဵြပုရ

မည်ြဖစ်ပပီဵ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵ
ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာြခင်ဵမရှိသည်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
အာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ချိုဵေဖာက်သူ
အြဖစ် သတ်မှတ်မည်။
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို

ထိထိေရာက်

ေရာက်အသုဳဵြပုရ မည်။
(ဃ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ခိုင်လဳေ
ု သာ

အေ ကာင်ဵြပချက်ရှိမှသာလျှေင်

သုဳဵစွဲသူတစ်ဦဵ၏

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ကို ေြပာင်ဵလဲရမည်ြဖစ်ပပီဵ အဆိုပါသုဳဵစွဲသူထဳ ေြပာင်ဵလဲရြခင်ဵ၏
အေ ကာင်ဵအရင်ဵနှငဴ်ေြပာင်ဵလဲရန်ခန့်မှန်ဵထာဵသည်ေ
ဴ န့ရက်ကိုေဖာ်ြပလျက်ကျိုဵေ ကာင်ဵ
ခိုင်လဳေ
ု သာ ကကိုတင်အသိေပဵစာ ေပဵပို့ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အေရဵေပါ်ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် နှုတ်ြဖင်ဴ
ကကိုတင်အသိေပဵပပီဵေနာက် စာြဖင်ဴအတည်ြပုရမည်။
(င)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

မိမိခွဲေဝရရှိထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

အသုဳဵြပုမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဦဵစီဵဌာနကေတာင်ဵဆိုသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကို ေပဵပို့ရ
မည်။
(စ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵချင်ဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်
ကို ဦဵစီဵဌာန သို့ တင်ြပရမည်။

၈။

ကယ်ရီယာေရွေဵချယ်မှုသေကေတမျာဵ (carrier selection codes)
(က) ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှုသေကေတသည်

‘၁၆’

ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ြပည်တွင်ဵနှငဴ်

ြပည်ပ

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု နှစ်မျိုဵစလုဳဵအတွက် အသုဳဵြပုနိုင်သည်။
(ခ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

နည်ဵဥပေဒ

၁၂အရ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှု သတ်မှတ်သေကေတ
(carrier selection identifier codes) အတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵနှစ်လဳဵု ေလျှောက်ထာဵ
နိုင်သည်။

(ဂ)

ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှုအတွက် ဆက်သွယ်ေခါ်ဆိုရမည်ပ
ဴ ုဳစဳ (dialing format) မှာ ၁၆ XX
NNN...N ြဖစ်ပပီဵ၊ ၁၆ မှာ ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှုအစသေကေတ (carrier selection prefix)
ြဖစ်သည်။

XX

မှာ

ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှု

ဝန်ေဆာင်မှုကိုေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဴ

ေအာ်ပေရတာမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှု သတ်မှတ်
သေကေတ (carrier selection identifier codes) ြဖစ်သည်။ NNN...N မှာ သုဳဵစွဲသူ နဳပါတ်
ြဖစ်သည်။
(ဃ) ကယ်ရီယာေရွဵချယ်မှုဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအာဵ

ေအာ်ပေရတာမျာဵအ ကာဵ

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ ေရဵဆွဲြပုစုရမည်။ ေအာ်ပေရတာမျာဵအ ကာဵ သေဘာတူညီမှု
မရရှိခဲဴပါက

ဦဵစီဵဌာနကလိအ
ု ပ်ေသာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်

ေပဵနိုင်သည်။
၉။

နည်ဵဥပေဒ ၈ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် မိုဘိုင်ဵကွန်ရက်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

၁၀။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

အတွက်အခေ ကဵေငွ ေကာက်ခဳနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၃)
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ
၁၁။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵကြပုစုထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ

အစီအစဉ်တစ်ခုချင်ဵ

သည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိရမည်။ အထူဵသြဖင်ဴ
ေအာက်ပါ ဆိုင်တီယူ-တီ အကကဳြပု စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှေ ကိုက်ညရ
ီ မည်(၁)

အီဵ.၁၂၃

(E.123)

-

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပ

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵနဳပါတ်မျာဵအတွက်

စဳသတ်မှတ်ချက် (Standard Notation)၊
(၂)

အီဵ.၁၆၁

(E.161)

-

အသုဳဵြပုနိုင်သည်တ
ဴ ယ်လဖ
ီ ုန်ဵနှငဴ်

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵကွန်ရက်အာဵ
အြခာဵ

ချိတ်ဆက်

ပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဂ
ဴ ဏန်ဵမျာဵ၊ အက္ခရာမျာဵနှငဴ် သေကေတမျာဵ (symbols) ၏
အစီအစဉ်၊
(၃)

အီဵ.၁၆၄ (E.164)- အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အမျာဵြပည်သူသုဳဵ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
လျာထာဵသတ်မှတ် ချက်၊

(၄)

အီဵ.၁၆၆ (E.166) - အီဵ.၁၆၄ (E.164) နှငဴ် အိပ်စ်. ၁၂၁ (X.121) တို့ အြပန်အလှန်
လုပ်ငန်ဵေဆာင် ရွက်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်၊

(၅)

အိပ်စ်. ၁၂၁ (X.121)- အမျာဵသုဳဵအချက်အလက်ကွန်ရက်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်။

(ခ)

ထိ့ြု ပင် အမျာဵြပည်သူအကျိုဵငှာ ေနရာေဒသမေရွဵ အေြခခဳဆက်သွယ်ေရဵလိအ
ု ပ်ချက်ကို
ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ ြခင်ဵ (universal service) ကို စတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ
အိုင်တီယူ-တီ၏ အခန်ဵကဏ္ဍအာဵ အိုင်တီယူ-တီ အကကဳြပုစာတမ်ဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ အီဵ.
၁၆၉.၂ (E.169.2)၊ အီဵ.၁၆၉.၃ (E.169.3)၊ အီဵ. ၁၇၅ (E.175) ၊ အီဵ.၁၉၁ (E.191)၊ အီဵ.၁၉၅
(E.195) တို့တွင်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အဆိုပါြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵြခင်ဵ မျာဵ (ဥပမာ- International
Freephone 00800) အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵသည် အိုင်တီယူတီ၏ တာဝန်ြဖစ်သည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

နိုင်ငဳတကာစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵမရှိပါက

ဆက်သွယ်ေရဵ

နဳပါတ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵြပုစုရာတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက လိက
ု ်နာရမည်ဴအချက်မျာဵ
ကို သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵသည် အိုင်တီယူ-တီ အကကဳြပုစာတမ်ဵအီဵ. ၁၆၄ (E.164) နှငဴ်
ကိုက်ညရ
ီ မည်။ အမျာဵဆုဳဵထာဵရှိနိုင်ေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵအေရအတွက်မှာ ြပည်ပေခါ်ဆိုမှု
အစသေကေတ (International prefix) မပါဝင်ဘဲ ၁၅ လုဵဳ ြဖစ်ရမည်။
(င)

ေခါ်ဆိုမှုအစသေကေတ ‘၀’ (“0” prefix) သည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညရ
ီ မည်(၁)

ပမို့တွင်ဵေခါ်ဆိုမှုနှငဴ် အထူဵချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵတို့သို့ ေခါ်ဆိုမှုမှတစ်ပါဵြပည်တွင်ဵ
တယ်လဖ
ီ ုန်ဵေခါ်ဆိုမှု အာဵလုဵဳ အတွက် ေခါ်ဆိုမှုအစသေကေတ ‘၀’ (“0” prefix) ကို
အသုဳဵြပုရမည်။ ြပည်တွင်ဵေခါ်ဆိုမှု မျာဵအတွက် ယင်ဵသေကေတ၏ေနာက်တွင်
နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ သီဵသန့်နဳပါတ်ရှိရမည်။

(၂)

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵေခါ်ဆိုမှုအာဵလုဵဳ တွင်

နိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ေခါ်ဆိုရန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵေခါ်ဆိုမှု နဳပါတ်ပုဳစဳအတိုင်ဵြဖစ်ေစရန် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက အချိန်
ကာလတစ်ခုအတွင်ဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

စက်မှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(စ)

ြပည်ပသို့ ေခါ်ဆိုမှုအတွက် ြပည်ပေခါ်ဆိုမှု အစသေကေတ ‘၀၀’(“00” prefix) ကို
အသုဳဵြပုရမည်။ ယင်ဵသေကေတ၏ေနာက်တွင် နိုင်ငဳသေကေတနှငဴ် နိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ သီဵသန့်
နဳပါတ်တို့ ရှိရမည်။

(ဆ)

ဦဵစီဵဌာနသည်သာမန်အာဵြဖင်ဴ

ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵကို

သင်ဴေလျာ်ေသာ ဧရိယာသေကေတအပိုင်ဵအြခာဵအတွင်ဵ အစဉ်လုက
ိ ်ရှိေနေသာ နဳပါတ်
၁၀,၀၀၀ ပါဝင်သည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲမျာဵ သတ်မှတ်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသို့
ခွဲေဝေပဵရမည်။

ထိသ
ု ို့ခေ
ွဲ ဝေပဵမည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲတွင်

ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ

အစဉ်လုက
ိ ်ရှိေသာ

နဳပါတ်

၁၀,၀၀၀

ပါရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ

အချို့ေသာကိစ္စရပ်မျာဵတွင်

၁၀,၀၀၀ ထက်ပိုမျာဵေသာ သို့မဟုတ် ပိုနည်ဵေသာနဳပါတ်အတွဲမျာဵလည်ဵ ြဖစ်နိုင်သည်။
(ဇ)

ပီအက်စ်တီအန် (PSTN) သုဳဵစွဲသူနဳပါတ်မျာဵ၏ ထိပ်စည်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵမှာ ၁ မှ ၈ ြဖင်ဴ
စရမည်။

(ဈ)

ကကိုဵဖုန်ဵ ဧရိယာသေကေတမျာဵသည် ကိန်ဵဂဏန်ဵ ၁ မှ ၈ ြဖင်ဴ စရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ ကကိုဵဖုန်ဵ
သို့မဟုတ်

မိုဘိုင်ဵဖုန်ဵသုဳဵစွဲသူမျာဵက

ေခါ်ဆိုသည်ဴအခါ

နယ်အေဝဵေခါ်ဆိုမှုသေကေတ

(Trunk Code) ကို ေရှ့တွင် ထည်ဴ၍ ေခါ်ဆိုရမည်။
(ည)

မိုဘိုင်ဵဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ၏

ထိပ်စည်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵမှာ

၉

ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊

ကကိုဵဖုန်ဵ

သို့မဟုတ် မိုဘိုင်ဵ ဖုန်ဵသုဳဵစွဲသူမျာဵက ေခါ်ဆိုသည်ဴအခါ နယ်အေဝဵေခါ်ဆိုမှုသေကေတ
(Trunk Code) ကို ေရှ့တွင်ထည်ဴ၍ ေခါ်ဆိုရမည်။
(ဋ)

အထူဵချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵကို ကွန်ရက်တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် သီဵသန့်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကွန်ရက်အသီဵသီဵမှ ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵတစ်ခုတည်ဵကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ အသုဳဵြပုနိုင်သည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် အထူဵချိတ်ဆက် နဳပါတ်မျာဵ (“၁ XY” /
၁XYZ”)

အာဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

ပုဳစဳကိုလိုက်၍

အမျိုဵအစာဵ

(၃)

မျိုဵခွဲြခာဵ

သတ်မှတ်ရမည်(၁)

အမျိုဵအစာဵ (က) ချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵသည် အေရဵေပါ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်
ေခါ်ဆိုသည်ဴ ၁၉X ကဲဴသို့ေသာ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုနဳပါတ်
မျာဵြဖစ်သည်။

ထိန
ု ဳပါတ်မျာဵကို

လိင
ု ်စင်ရရှိ

သူအာဵလုဵဳ က

အသုဳဵြပုရမည်။

အမျိုဵအစာဵ (က) ချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေပဵရ မည်
ြဖစ်ပပီဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်အတွက် သီဵြခာဵသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵမျိုဵ
မြဖစ်ေစရ။
(၂)

အမျိုဵအစာဵ

(ခ)

(faultreporting)
ကဲဴသို့ေသာ

ချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵသည်

သို့မဟုတ်

စဳေတာ်ချိန်ေြဖ ကာဵြခင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

နဳပါတ်မျာဵြဖစ်သည်။

ချို့ယွင်ဵမှုတိုင် ကာဵြခင်ဵ
(time

ေခါ်ဆိုသည်ဴအမျာဵနှငဴ်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

reporting)

သက်ဆိုင်သည်ဴ

ေဖာ်ြပပါဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵ ရန် မလိအ
ု ပ်ေသာ်လည်ဵ၊ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵလိပ
ု ါက ဦဵစီဵဌာနမှ
သတ်မှတ်ေပဵေသာနဳပါတ်မျာဵကို

အသုဳဵြပုရ

မည်ြဖစ်ပပီဵ

ယင်ဵနဳပါတ်မျာဵကို

အြခာဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသုဳဵမြပုရ။
(၃)

အမျိုဵအစာဵ

(ဂ)

ြဖစ်ပပီဵခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

ချိတ်ဆက်နဳပါတ်မျာဵသည်

ကွန်ရက်သီဵသန့်နဳပါတ်မျာဵ

မည်သည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်မှုအတွက်မဆို

အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

ထိန
ု ဳပါတ်မျာဵကိုဦဵစီဵဌာနက လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵစီအတွက် သတ်မှတ်ေပဵမည်ြဖစ်

ေသာ်လည်ဵ

သုဳဵစွဲသူမျာဵလွယ်ကူမှုရှိေစရန်အတွက်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

ြဖစ်နိုင်ပါက တူညီေသာနဳပါတ်မျာဵ ကိုသာ အသုဳဵြပုရန်။
(ဌ)

သေကေတတိုမျာဵ (short codes) ကို စာသာဵတိုေပဵပို့ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှု (SMS) နှငဴ်
မာလ်တမ
ီ ီဒီယာ

ေပဵပို့ြခင်ဵဝန်ေဆာင်မှု

(MMS)

ကိုြဖစ်ေစ၊

မိုဘိုင်ဵဘဏ်လပ
ု ်ငန်ဵ၊

မိုဵေလဝသ ခန့်မှန်ဵချက်နှငဴ် မိုဵေလဝသ သတင်ဵမျာဵကဲဴသို့ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကိုြဖစ်ေစ
ချိတ်ဆက်ရာတွင်အသုဳဵြပုသည်။

သေကေတတိုမျာဵကို

ကွန်ရက်တစ်ခုချင်ဵစီအတွက်

သီဵသန့်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွန်ရက်အသီဵသီဵမှ ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵ တစ်ခုတည်ဵ
ကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အသုဳဵြပုနိုင်သည်။
(ဍ)

နိုင်ငဳရည်ညွှန်ဵသေကေတ (National Destination Code) ၁၇ XX နှငဴ် ၁၈ XX
သည်ကကိုဵဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵအတွက်
ဝန်ေဆာင်မှု

သို့မဟုတ်

ဧရိယာသေကေတ၊

သုဳဵစွဲသူအမျိုဵအစာဵ၊

မိုဘိုင်ဵဖုန်ဵ

အြခာဵေသာ

နဳပါတ်မျာဵအတွက်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက်

ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵကိုေဖာ်ြပသည်။ အဆိုပါသေကေတ ၁၇ XX နှငဴ် ၁၈ XX ကို
ကကိုဵဖုန်ဵနှငဴ် မိုဘိုင်ဵဖုန်ဵကွန်ရက်မျာဵမှ အသဳြဖင်ဴေခါ်ဆိုဆက်သွယ်ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
(voice-based services)ကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုဳဵြပုသည်။ ထိဝ
ု န်ေဆာင်မှုမျာဵ
ကိုချိတ်ဆက်ရာတွင်
အဆိပ
ု ါအသဳြဖင်ဴ

နယ်အေဝဵေခါ်ဆိုမှုသေကေတကို

အသုဳဵမြပုရ။

ေခါ်ဆိုဆက်သွယ်ြခင်ဵဝန်ေဆာင်မှု[အထူဵသြဖင်ဴ

ဦဵစီဵဌာနသည်

အထူဵနှုန်ဵထာဵြဖင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှု (Premium Rate Service) နှငဴ် အချိန်တိုအတွင်ဵ ေခါ်ဆိုမှုအမျာဵအြပာဵ
ရရှိေစသည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်မှု (Burst Oriented Service)မျာဵ] ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်အတွက်
သီဵြခာဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဎ)

သင်ဴေလျာ်ေသာနဳပါတ်ပမာဏ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵနိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်နဳပါတ်ခွဲေဝမှု
သည် ေယဘု ယျအာဵြဖင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵ ၄ လုဵဳ (၁ XXX) သို့မဟုတ် ၅ လုဵဳ (၁ XXXX)
ပါေသာ နဳပါတ်အေပါ်အေြခခဳ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၂။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန်နှငဴ်

အရန်ထာဵရှိေပဵရန်အတွက်

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ
(က) လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန်နှငဴ်
အရန်ထာဵရှိေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵခွင်ဴရှိသည်။ နဳပါတ်အသုဳဵြပုရန် လိအ
ု ပ်သည်ဴ အြခာဵသူ
မျာဵအေနြဖင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိ သူ (eligible licensee) ထဳမှ ခွဲေဝရယူရမည်။
(ခ)

တင်ြပရမည်ဴအချက်အလက်မျာဵ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ယင်ဵသို့ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ
ကိုဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်-

(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမှခန့်အပ်ထာဵေသာ တာဝန်ရှိကိုယ်စာဵလှယ်၏အမည်နှငဴ် ဆက်သွယ်
ရန်လပ
ိ ်စာအြပည်ဴအစုဳ၊

ကိုယ်စာဵေလျှောက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

လက်မှတ်နှငဴ် ရက်စွဲပါရှိေသာ ကိုယ်စာဵလှယ် လွှစ
ဲ ာ၊
(၂)

သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်၏ အေသဵစိတ် အချက်
အလက်မျာဵ၊

(၃)

ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ အသုဳဵြပုေနဆဲြဖစ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်အတွဲမျာဵ သို့မ ဟုတ် နဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵအေသဵစိတ်၊

(၄)

ဦဵစာဵေပဵေရွဵချယ်လုသ
ိ ည်ဴ နဳပါတ်သေကေတ၊ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ၊ ြဖစ်နိုင်
လျှေင်

ဒုတိယနှငဴ်

တတိယဦဵစာဵေပဵ

နဳပါတ်သေကေတနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵ

နဳပါတ်အတွဲ၊
(၅)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵရန်

သို့မဟုတ်

နဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵကို

ရည်ရွယ်ထာဵသည်ဴ

အသုဳဵြပု၍

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အမျိုဵအစာဵ၏ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ပါက ယင်ဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵအတွက် အဆိုြပုဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵ၊
(၆)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့

ယခင်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ

နဳပါတ်မျာဵအာဵ

အသုဳဵြပုေနမှုနှငဴ်

အလာဵတူဆက်သွယ်ေရဵ

ကာလတစ်ခုအတွင်ဵ

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ဴ

အသုဳဵြပုမှု ခန့်မှန်ဵချက်၊
(၇)

ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ

ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန်အတွက်

လိအ
ု ပ်သည်ဟု

သို့မဟုတ်

သင်ဴေလျာ်သည်ဟု လိင
ု ်စင် ရရှိသူကယူဆသည်ဴ အြခာဵေသာအချက်အလက်မျာဵ၊
(၈)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ်

သက်ဆိုင်သည်ဟု

ဦဵစီဵဌာနက

ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴ အြခာဵအချက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ တင်ြပရမည်။ အဆိုပါအချက်
အလက်မျာဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူအသုဳဵြပုမည်န
ဴ ည်ဵ ပညာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု
စနစ်

တည်ေဆာက်ထာဵပုဳအကျဉ်ဵချုပ်တို့

ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ယင်ဵသို့တင်ြပ

ေစြခင်ဵသည် ေလျှောက်ထာဵသူအေပါ် မလိလ
ု ာဵအပ်ေသာ ဝန်ထပ
ု ်ဝန်ပိုဵမြဖစ်ေစရ။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်ကို လုပ်ငန်ဵ
စတင်ရန်စီစဉ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့ရက်မတိုင်မီ သုဳဵလကကိုတင်၍ေလျှောက်ထာဵရမည်။ အေရဵေပါ်
အေြခအေန သို့မဟုတ် အထူဵကိစ္စရပ်ရှိသည်ဴ အေြခအေနတွင် သုဳဵလထက်နည်ဵေသာ
ကာလအတွင်ဵ

ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပပီဵ

ဦဵစီဵဌာနက ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။

ယင်ဵေလျှောက်ထာဵချက်ကို

လက်ခဳသင်ဴ

မသင်ဴ

(ဃ) အရန်ောဵရှြိ ခင်ဵ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ
အြပင် အရန်ထာဵရှိေပဵြခင်ဵကိုေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ေဆာင်ရွက်
ေပဵနိုင်သည်(ကက)ေလျှောက်ထာဵသူက

ထုတေ
် ဖာ်ြခင်ဵမြပုလိုသည်ဴ

စီဵပွာဵေရဵအရ

လျှေို့ဝှက်အပ်သည်ဴ ကိစ္စရပ်၊
(ခခ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵ
ြခင်ဵမြပုမီ ေလျှောက်ထာဵချက်ကို မေပါက် ကာဵေစသင်ဴသည်ဴ ကိစ္စရပ်၊
(ဂဂ) သုဳဵစွဲသူ၏ အမှာစာ (customer order) အတည်မြဖစ်ေသဵသည်ဴ ကိစ္စရပ်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်
မျာဵကို အရန်ထာဵရှိေပဵနိုင်သည်(ကက)လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက တင်ြပထာဵေသာ သုဳဵနှစ်တစ်ကကိမ် သုဳဵစွဲမှုခန့်မှန်ဵ
ချက်နှငဴ်အညီ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵ
ရန်ေလျှောက်ထာဵလာသည်အ
ဴ ခါ၊
(ခခ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵက

လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵတက်လာြခင်ဵ သို့မဟုတ် တိုဵချဲ့ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်ဵ
သစ်မျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ တို့ကဲဴသို့ေသာ အေ ကာင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ သီဵြခာဵ
တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာသည်အ
ဴ ခါ။
(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ အရန်ထာဵရှိေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနသို့သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှောက်ထာဵရမည်။

(၄)

ေလျှောက်ထာဵသူကအြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵမရှိပါက အရန်ထာဵရှိေပဵရန်
ေလျှောက်ထာဵချက် မျာဵကို လျှေို့ဝှက်ထာဵရှိရမည်။

(၅)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ြဖစ်နိုင်ေြခရှိသည်အ
ဴ ခါတိုင်ဵတွင်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵ

အြမစ်မျာဵ အရန်ထာဵရှိြခင်ဵမှ ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵသို့ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
အြမစ်မျာဵကို

ထိသ
ု ို့အရန်ထာဵရှိြခင်ဵြဖင်ဴ

အလိုအေလျာက်ရရှိသည်ဟု

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵ

မမှတ်ယူရ။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အရန်ထာဵရှိြခင်ဵသည် ယင်ဵတို့ကို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵမည်ဟု
အာမခဳြခင်ဵမဟုတ်ပါ။
(၆)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ သုဳဵလအရန်ထာဵရှိနိုင်
ပပီဵဆက်လက်အရန် ထာဵရှိေပဵရန် ဦဵစီဵဌာနသို့ေလျှောက်ထာဵနိုင်သည်။

(၇)

အရန်ထာဵရှိပပီဵြဖစ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵရာတွင် အရန်ထာဵရှိေပဵရန်ေလျှောက်ထာဵစဉ်က တင်ြပခဲဴသည်ရ
ဴ ည်ရွယ်ချက်နှငဴ်
အဖွဲ့အစည်ဵသိ့သ
ု ာ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရမည်။

ေအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင်

အရန်ထာဵရှိမှုသည် အလိုအေလျာက်ပျက်ြပယ်သည်(ကက) ကန့်သတ်ကာလ ေကျာ်လန
ွ ်သည်အ
ဴ ခါ၊
(ခခ) ေလျှောက်ထာဵသူက ယင်ဵအရန်ထာဵရှိမှုကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵသည်အ
ဴ ခါ၊
(ဂဂ) ေလျှောက်ထာဵသူနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနတို့က ယင်ဵအရန်ထာဵရှိမှု သို့မဟုတ် ခွဲေဝ
သတ်မှတ်မှုအာဵ အစာဵထိဵု ရန် သေဘာတူညီသည်အ
ဴ ခါ။
(င)

အရန်ောဵရှေ
ိ ပဵရန် ယှဉ်ပပိုင်ေတာင်ဵဆိုမှုအာဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵမျာဵအာဵ အကန့်အသတ်ြဖင်ဴသာ ရရှိနိုင်သည်အ
ဴ ေြခ
အေနတွင် တူညီေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲကို တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
မျာဵကအရန်ထာဵရှိေပဵရန် ယှဉ်ပပိုင်ေတာင်ဵဆိုလာပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်အတွဲကို

တစ်ဦဵထက်ပိုေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအတွက်

အရန်ထာဵေပဵနိုင်

ေသာ်လည်ဵ သုဳဵစွဲသူ၏အမှာစာ အေထာက်အထာဵအြပည်ဴအစုဳ ပထမဆုဳဵ တင်ြပနိုင်သည်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူကို ဦဵစွာခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(စ)

ေလျှောက်ောဵချက်ကို စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ သတ်မှတ်ချက်အရ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိြခင်ဵမျာဵ
ြပုလုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(ကက) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ပါ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ၊
(ခခ) သက်ဆိုင်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ဆိုင်ရာ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊
(ဂဂ) အသုဳဵြပုရန် အဆိုြပုထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အပိုင်ဵအြခာဵသည်
သင်ဴေလျာ်မှု ရှိ မရှိ၊
(ဃဃ)ေလျှောက်ထာဵသူနှငဴ် အြခာဵစိတ်ပါဝင်စာဵသူမျာဵ၏သေဘာထာဵအြမင်၊
(ငင)
(၂)

ဦဵစီဵဌာနမှ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆေသာအြခာဵကိစ္စရပ်မျာဵ။

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ပိုမို ရှင်ဵလင်ဵေစရန်အတွက်

ေမဵြမန်ဵရန်လုအ
ိ ပ်ပါက ေလျှောက်ထာဵသူထဳ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် ေလျှောက်ထာဵချက်ေပါ်မူတည်၍ ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်မည်ဴ အတိင
ု ်ဵအတာ၊
သတ်မှတ်ေပဵမည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်စဉ်မျာဵနှငဴ်

လိပ်စာ (addresses) မျာဵကို ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ

သတ်မှတ်ချက်ပါ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်စဉ် မျာဵကို
ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ သတ်မှတ်
ချက်အတွင်ဵ လက်ရှိခွဲေဝသတ်မှတ်ထာဵမှုကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။
(၄)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်တစ်ခုတည်ဵအတွက် တစ်ခု
ထက်ပိုေသာ

ေလျှောက်ထာဵချက်မျာဵကို

လက်ခဳရရှိပါက

ပထမဆုဳဵလက်ခဳရရှိ

သည်ေ
ဴ လျှောက်ထာဵချက်ကို ဦဵစွာေဆာင်ရွက်ေပဵရ မည်။ ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအာဵ
ဦဵရာလူစနစ်ကိုအေြခခဳ၍ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။
(ဆ)

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ေလျှောက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်ြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်စာရင်ဵမျာဵအာဵ ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴ် အညီြပုစုြခင်ဵ
တို့ကို ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵပါက လိင
ု ်စင်ရရှိသူထဳ ဆက် သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်
ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကို

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ကန်သည်ဴ

ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ

လက်ခဳရရှိ

သည်ေ
ဴ န့ရက်မှ ၄၅ ရက်အတွင်ဵစာြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်စဉ်မျာဵ နှငဴ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ လိပ်စာမျာဵကို အိုင်တီယူ၏
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵလွှာ (ITU’s Operational Bulletin) တွင် ထည်ဴသွင်ဵ
ေ ကညာနိုင်ရန်အတွက် အိုင်တီယူသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ်
ပတ်သက်၍ လိင
ု ်စင်ရရှိေသာ အြခာဵသူမျာဵနှငဴ်သုဳဵစွဲသူမျာဵအာဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵ
မည်မဟုတ်သည်အ
ဴ တွက် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵြခင်ဵခဳရသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ

အဆိုပါ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵမှုအာဵ

အြခာဵသူမျာဵနှငဴ်

သုဳဵစွဲသူမျာဵထဳသို့

အေ ကာင်ဵ ကာဵရန် တာဝန်ရှိ သည်။
(၄)

ဦဵစီဵဌာနသည်ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုမျာဵကို

ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေနနှငဴ်အညီ ြပုစုထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵ
သတ်မှတ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပ၍အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ် ြပန်ရမည်။
(ဇ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အပိုင်ဵအြခာဵသစ်မျာဵ ေပ်တိုဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ် လျာောဵ သတ်မှတ်ချက် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵသစ်မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်
အပိုင်ဵအြခာဵ၏ အေရဵပါေသာအပိုင်ဵမျာဵအာဵ ရရှိနိုင်ေစရန်မြပုလုပ်မီ အနည်ဵဆုဳဵ
၄၅ ရက်ကကိုတင်၍ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ထုတ် ြပန်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ြပုလုပ်ရာတွင်

ဦဵစီဵဌာနသည်ေလျှောက်လာွှ စတင်လက်ခဳမည်ဴေန့ရက်ကို
မည်ြဖစ်ပပီဵထိေ
ု န့ရက်မတိုင်မီ

သတ်မှတ်ေပဵရ

မည်သည်ေ
ဴ လျှောက်ထာဵချက်ကိုမျှေ

လက်ခဳြခင်ဵမြပုရ။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို
အိုင်တီယူ၏

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵလွှာတွင်

ထည်ဴသွင်ဵေ ကညာေပဵနိုင်ရန်

အတွက် အိုင်တီယူသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် သင်ဴေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက ြပည်ပရှိဆက်သွယ်ေရဵအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵသို့ လို အပ်သလို အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵနိုင်သည်။

(ဈ)

ေလျှောက်ောဵချက်အာဵ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန်
သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵချက်အာဵ ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵ
တွင် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်(ကက) လိအ
ု ပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵ တင်ြပနိုင်ြခင်ဵမရှိလျှေင်၊
(ခခ) ေလျှောက်ထာဵချက်သည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်နှငဴ်
ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိလျှေင်၊
(ဂဂ) ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵသည်ဆ
ဴ က်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵ

အတွင်ဵလုဳ

ေလာက်ေသာ သေကေတတို အရင်ဵအြမစ် (short code resources)
ရရှိနိုင်မှုကို ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရန် လိအ
ု ပ်လျှေင်၊
(ဃဃ)ဦဵစီဵဌာနက သင်ဴေလျာ်သည်ဟုယူဆေသာ အြခာဵအေ ကာင်ဵအရင်ဵရှိလျှေင်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ေလျှောက်ထာဵချက်

အာဵလုဵဳ ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ချက်ကို

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကို

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။

သီဵြခာဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသည်

သို့မဟုတ်

သတ်မှတ်၍ခွင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵ

ြပုနိုင်သည်။

အဆိုပါ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

အရင်ဵအြမစ်အာဵအသုဳဵြပုပုဳ၊

စီမဳခန့်ခွဲပုဳတို့နှငဴ်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ကိုက်ညရ
ီ မည်။ အဆိုပါသီဵြခာဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ဆက်
သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵစဉ်တွင်

စာြဖင်ဴတစ်ပါတည်ဵ

ေရဵသာဵေဖာ်ြပရမည်။
(၃)

ေလျှောက်ထာဵချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အာဵလုဵဳ ကိုေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵြငင်ဵ

ပယ်သည်အ
ဴ ခါတွင်ြဖစ်ေစ

သို့မဟုတ်

သီဵြခာဵစည်ဵကမ်ဵ

ချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ ခွင်ဴြပုသည်အ
ဴ ခါတွင်ြဖစ်ေစ ဦဵစီဵဌာနသည် ထိသ
ု ို့ြပုလုပ်
ရြခင်ဵ၏ အေ ကာင်ဵအရင်ဵကို လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၄)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵ၍သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြပုရန်အတွက်

သင်ဴေလျာ်ေသာ အခွင်ဴအလမ်ဵကို ေပဵပပီဵေနာက် အြခာဵေသာခွဲေဝသတ်မှတ်မှု
တစ်ခုကို ြပုလုပ်ေပဵနိုင်သည်။ ယင်ဵခွဲေဝသတ်မှတ်မှုသည် မူလေလျှောက်ထာဵ
ချက်ကို ြငင်ဵပယ်ခဲဴသည်အ
ဴ ေ ကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှငဴ် ဆန့်ကျင်မှုမရှိေစရမည်ဴအြပင်
လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကိုလည်ဵ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်ရမည်။
(ည)

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအာဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝရရှိထာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည်

ေအာက်ပါ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြပာင်ဵလဲမှုတစ်ခုခုမြပုလုပ်မီ ဦဵစီဵဌာနသို့
ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ေလျှောက်ထာဵရမည်(ကက) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊
(ခခ) ခွဲေဝရရှိထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်၏

ရည်ရွယ်ချက်

သို့မဟုတ်

အသုဳဵြပုပုဳ၊
(ဂဂ) ခွဲေဝရရှိထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အာဵ အသုဳဵြပုမှုအေြခအေန။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵြပချက်ရှိမှသာ နည်ဵဥပေဒ
ခွဲငယ် (၁) ပါေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ေြပာင်ဵလဲမှုကို
ြပင်ဆင်ေပဵရန် ညွှန် ကာဵနိုင်သည်။

(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကို

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အာဵလုဵဳ ကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ြငင်ဵပယ်သည်အ
ဴ ခါ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့ ြငင်ဵပယ်ရ
ြခင်ဵအေ ကာင်ဵအရင်ဵကို စာြဖင်ဴ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(၄)

ဦဵစီဵဌာနသည် ကျိုဵေ ကာင်ဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေ ကာင်ဵအရင်ဵမရှိပါက နည်ဵဥပေဒ
ခွဲငယ်(၁) ပါေြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵကို ခွင်ဴြပုရမည်။

(ဋ)

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအာဵ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ
(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ အသုဳဵြပုမှု သို့မဟုတ် ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု
သည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိပါက ဦဵစီဵဌာနသည် ခွဲေဝ
သတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ထိဆ
ု က်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ရုပ်သိမ်ဵ
နိုင်သည်(ကက) သက်ဆိုင်ရာစဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊
(ခခ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်၊

(ဂဂ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာသီဵြခာဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်

တစ်ရပ်ရပ်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည်

၄၅

ရက်ထက်မနည်ဵသည်ဴ

အမျာဵြပည်သူသေဘာထာဵ

ေတာင်ဵခဳြခင်ဵြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
အပိုင်ဵအြခာဵကိုရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵကို ဦဵစီဵဌာန၏ အပပီဵသတ်
ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်ဵနှငဴ်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ

အေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵတို့

ြပု

လုပ်ပပီဵေနာက် ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ေကျာ်မှသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
လည်ဵေကာင်ဵ၊

အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵကိုေသာ်လည်ေကာင်ဵ

တစ်ခုလဳဵု ကိုေသာ်
အသုဳဵြပု၍ေြခာက်လ

အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမရှိလျှေင် နည်ဵဥပေဒခွဲ ငယ် (၂) ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်
အရ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဌ)

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအာဵ ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ
(၁)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ရရှိထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်

ခွဲေဝ

သတ်မှတ်မှုအာဵ ဆက်လက်အသုဳဵမြပုလိုပါက ဦဵစီဵဌာနသို့ေဆာလျင်စွာ ြပန်လည်
အပ်နှဳရမည်။
(၂)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ တစ်ခုလဳဵု ကိုသာ ြပန်လည်အပ်နှဳ
နိုင်သည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအာဵ
ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵကို သာမန်အာဵြဖင်ဴ လက်ခဳြခင်ဵမြပုရ။

(ဍ)

ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵ
(၁)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵပပီဵ
ေနာက် ြပန်လည်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရမည်ဴ အေြခအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ြဖစ်နိုင်
သမျှေတူညီေသာအဆင်ဴရှိသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်ကို ခွဲေဝသတ်
မှတ်ေပဵရမည်။

ထိသ
ု ို့ခေ
ွဲ ဝသတ်မှတ်ြခင်ဵကို

နဳပါတ်ေကာင်ဵမျာဵ

(golden

numbers) ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵတွင်လည်ဵ အသုဳဵြပု
နိုင်သည်။
(၂)

နည်ဵဥပေဒခွဲငယ် (၁) တွင် မည်သို့ပင်ေဖာ်ြပေစကာမူ ထိသ
ု ို့ခေ
ွဲ ဝသတ်မှတ်မှု
ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်

ြပန်လည်ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်ဵတို့နှငဴ်ပတ်သက်၍

မည်သည်တ
ဴ ာဝန်မျှေ မရှိေစရ။

ဦဵစီဵဌာနတွင်

၁၃။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာောဵသတ်မှတ်ချက်အာဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
(က) ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်
မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ မည်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ရမည် သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ
မျာဵက

ေဆာင်ရွက်ရန်လုအ
ိ ပ်မည်ြဖစ်ေသာ မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ေစရ

မည်။
(ခ)

စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု ရရှိထာဵသူတစ်ဦဵချင်ဵ
သည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်ကို ဦဵစီဵဌာနသို့
တင်ြပရမည်။

(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်တွင်(ကက)ြပက္ခဒိန်နှစ်ကုန်ဆုဳဵသည်ဴ

ေန့ရက်အထိ

အကျုဳဵဝင်ေသာအချက်အလက်

မျာဵပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန် ကာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ တင်ြပရမည်။
သာမန်အာဵြဖင်ဴ

သက်ဆိုင်ရာ

ြပက္ခဒိန်နှစ်ကုန်ဆုဳဵသည်ဴ

ေန့ရက်မှ

ရက်ေပါင်ဵ ၄၅ ရက်အတွင်ဵ တင်ြပရမည်။
(ခခ) ရရှိထာဵသည်ဴ ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် ေအာက်ပါအချက်
အလက်မျာဵကို ေဖာ်ြပရမည်(ခခ-၁) လက်ရှိ အသုဳဵြပုမှုအေြခအေန၊
(ခခ-၂) အမှန်တကယ် သုဳဵစွဲသူမျာဵက သုဳဵစွဲလျက်ရှိသည်န
ဴ ဳပါတ်မျာဵ၊
(ခခ-၃)လျာထာဵသည်ဴ
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
သုဳဵစွဲသူ၏အမှာ

အြခာဵအသုဳဵြပုလိုမှုတို့အတွက်

တိုဵတက်မှုအတွက်ေသာ်

စာမျာဵအတွက်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ဖယ်ချန်ထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ၏ အေသဵစိတ်အချက်အလက် မျာဵနှငဴ် တကွ
ရှင်ဵလင်ဵချက်မျာဵ၊
(ခခ-၄)အမှန်တကယ် သုဳဵစွဲသူမျာဵမှအပ အြခာဵမည်သည်ဴ သုဳဵစွဲသူသို့မဆို ခွဲေဝ
ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက် သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲမျာဵ။
(ဂဂ) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ

နှစ်စဉ်ြပန်လည်

တင်ြပချက်တိုင်ဵတွင်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည်(ဂဂ-၁) ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ သိသာေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
အပိုင်ဵအြခာဵအတွင်ဵတွင် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်ဴ ၃ နှစ်အတွက် ဆက်သွယ်
ေရဵနဳပါတ် ခန့်မှန်ဵ လိအ
ု ပ်ချက်၊

(ဂဂ-၂) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ဆက်လက်အရန်ထာဵရှိြခင်ဵအတွက်
လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ကျိုဵေ ကာင်ဵရှင်ဵလင်ဵချက်၊
(ဂဂ-၃) ဦဵစီဵဌာနက ညွှန် ကာဵေသာ လိုအပ်သည်အ
ဴ ြခာဵအချက်အလက်မျာဵ။
(ဃဃ)အထက်အပိုဒ် (ဂဂ) ပါအချက်အလက်မျာဵအာဵ ဦဵစီဵဌာနကသတ်မှတ်
ထာဵသည်ပ
ဴ ုဳစဳအတိုင်ဵတင်ြပရမည်။ သို့ေသာ် ဦဵစီဵဌာနက အချက်အလက်
မျာဵစုေဆာင်ဵြခင်ဵ
တင်ြပေစသည်ဴ

သို့မဟုတ်

စိစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ

အချက်အလက်မျာဵသည်

နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပ

ြပုလုပ်ရန်

အတွက်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ

ချက်တင်ြပေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵအတွက်

ဝန်ထပ
ု ်ဝန်ပိုဵမြဖစ်ေစရ။
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာနှစ်စဉ် အစီရင်ခဳစာ
ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာနှစ်စဉ် အစီရင်ခဳစာကို ြပုစုေရဵဆွဲထုတ်ြပန်
ရမည်။

ယင်ဵအစီရင်ခဳစာတွင်

ဌာန၏တာဝန်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစီမဳ

ခန့်ခွဲမှုအချက်အလက်မျာဵ၊ လက်ရှိဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု
ဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ၊ ေနာင်ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
အရင်ဵအြမစ် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအတွက် ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵချက်၊ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာ
ထာဵသတ်မှတ်ချက်အေပါ် သက်ေရာက်မှုရှိနိုင်သည်ဴ သိသာထင်ရှာဵေသာတိုဵတက်မှုမျာဵ၊
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵအာဵ ြပင်ဆင်ရန်လျာထာဵချက်အေသဵစိတ်
နှငဴ် အြခာဵဆက်နွှယ်သည်ဴ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵ ပါဝင်ရမည်။
(ဃ) အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ
(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုတစ်ခုအာဵ စတင် အသုဳဵြပုရာ
တွင် ယင်ဵခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကိုရရှိသူသည် အြခာဵသက်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသို့
အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်

(လိအ
ု ပ်ပါကညှိ

နှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်)

နှငဴ်

သင်ဴေလျာ်ပါ

ကြပည်ပဆက်သွယ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရန် တာဝန်ရှိသည်။
(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်
၎င်ဵတို့၏

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကို

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက်

ရရှိထာဵသူမျာဵသည်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်၏

အမည်နှငဴ်အချက်အလက်မျာဵအာဵ

ဦဵစီဵဌာနသို့

အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ပ
ဴ ုဂ္ဂိုလ်၏

အချက်အလက်မျာဵ

ေြပာင်ဵလဲမှုရှိပါက

ဦဵစီဵဌာနသို့ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵထာဵသည်န
ဴ ဳပါတ်သေကေတမျာဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲမျာဵ၏
အသုဳဵြပုရမည်ဴရက်စွဲမျာဵပါဝင်သည်ဴ
ေပဵပို့ရမည်။

အေ ကာင်ဵ ကာဵစာအာဵ

စတင်

အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ထဳ

(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကို

ရရှိထာဵ

သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်သ
ဴ ူမျာဵ၏ အချက်
အလက်စာရင်ဵကို
ပါဝင်ေသာ

ြပုစုထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

အဆိုပါစာရင်ဵအာဵ

ဦဵစီဵဌာနက

စာရင်ဵတွင်

ေပဵပို့သင်ဴသည်ဟုယူဆသည်ဴ

အြခာဵသူမျာဵက ေတာင်ဵဆိုလာပါက ရရှိနိုင်ေစရမည်။
၁၄။

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ်

အချက်အလက်

အစုအေဝဵ

(Dat- abase)
(က) မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် အချက်အလက်အစုအေဝဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည်ဆ
ဴ က်သွယ်
ေရဵနဳပါတ် အပိုင်ဵအြခာဵမျာဵ၊ နဳပါတ်သေကေတမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲမျာဵ၏
အေြခအေနမျာဵနှငဴ်ပတ်သတ် သည်ဴ ြပည်စ
ဴ ုဳရှင်ဵလင်ဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵ(records) နှငဴ်
အချက်အလက်အစုအေဝဵ (Database) မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် အြပည်ဴအစုဳကို ဦဵစီဵဌာနမှထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ
လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ခါ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵ အာဵလုဵဳ မှ ရရှိနိုင်ေစရမည်။
(ခ)

အရန်ောဵရှေ
ိ သာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ
ဦဵစီဵဌာနသည်

စီဵပွာဵေရဵအရ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵအတွက်

လျှေို့ဝှက်ထာဵရန်မလိုပါက

အရန်ထာဵရှိေသာ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵ၏အေသဵစိတ်လျာထာဵချက်ကို

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် တွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။ အေသဵစိတ်
ထပ်မဳသိရှိလိုသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအ ြမစ်မျာဵ အရန်ထာဵရှိသည်ဴ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵထဳ ဆက်သွယ်ရမည်။
(ဂ)

ေုတြ် ပန်ြခင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်အာဵ ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေန
နှငဴ်အညီ ြပုစုရမည်အ
ဴ ြပင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊
အရန်ထာဵရှိြခင်ဵသို့မဟုတ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ၊ ခွေ
ဲ ဝ
သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ၊

အရန်ထာဵရှိထာဵေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵမျာဵ၊
ရုပ်သိမ်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ၏
တို့ကိုလည်ဵ ထုတြ် ပန်ရမည်။

သို့မဟုတ်

ရုပ်သမ
ိ ်ဵထာဵေသာ

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုကိုရရှိထာဵသူမျာဵ

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ်

သို့မဟုတ်

ထိသ
ု ို့ေဆာင်ရွက်သည်ရ
ဴ က်စွဲ

(ဃ) အေြခအေနြပအညွှန်ဵမျာဵ
(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင်ပါရှိသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵအာဵလုဵဳ သည် ေအာက်ပါအမျိုဵအစာဵနှစ်မျိုဵ
အနက် တစ်မျိုဵမျိုဵတွင် အကျုဳဵဝင်သည်(ကက)လျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵပပီဵြဖစ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ သို့မဟုတ်
နဳပါတ်သေကေတမျာဵ

ဆိုသည်မှာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ

သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဵ သီဵြခာဵအသုဳဵြပုရန် (ဥပမာ-ကကိုဵဖုန်ဵ၊ မို ဘိုင်ဵဖုန်ဵ)
အတွက်ဖယ်ချန်ထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်
သေကေတမျာဵကို ဆိုလို သည်။
(ခခ) လျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵပပီဵြခင်ဵမရှိေသဵေသာဆက်သွယ်ေရဵ
လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

နဳပါတ်

သို့မဟုတ်

နဳပါတ်

သေကေတမျာဵလျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵသည်ယင်ဵတို့အာဵရရှိ
နိုင်မှုကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵအေြခအေနတစ်ခုခုကိုေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ ဆိုလိုြခင်ဵမဟုတ်ပါ ။
(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင် လျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵပပီဵ
ြခင်ဵမရှိေသဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵအာဵ
ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိေပဵြခင်ဵ မြပုလုပ်နိုင်ပါ။

(၃)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင် လျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵပပီဵ
ြဖစ်ေသာနဳပါတ်သေကေတမျာဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနြပအညွှန်ဵတစ်ခုခု ပါရှိရမည်(ကက)ခွဲေဝသတ်မှတ်ထာဵေသာ(Allocated) ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေြခအေနြပ
အညွှန်ဵသည်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသို့

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

နဳပါတ်

သေကေတမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵအာဵ ညွှန်ဵဆိုပပီဵ ယင်ဵ
တို့အာဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ အမည်နှငဴ်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပထာဵရမည်။ ထိသ
ု ို့ညွှန်ဵ
ဆိုထာဵေသာ နဳပါတ်သေကေတမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်အမျာဵ
စုသည် လက်ရှိအသုဳဵြပုေနြခင်ဵ ြဖစ်နိုင်ေသာ်လည်ဵ ယင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ
တွင် စတင်အသုဳဵြပုသည်ဴ ရက်စွဲမျာဵမပါဝင်ရ။ ထိ့အ
ု ြပင် လိင
ု ်စင် ရရှိသူက
လုပ်ငန်ဵမစတင်မီ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

စီဵပွာဵေရဵအရ

လျှေို့ဝှက်ထာဵရှိရန်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင်

အေသဵစိတ်အာဵ ေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုရ။

လိအ
ု ပ်ပါက

ခွဲေဝသတ်မှတ်မှု

(ခခ) ေြပာင်ဵေရွှေ့မှုမျာဵအတွက်သာ ခွဲေဝသတ်မှတ်ထာဵေသာ ( Allocated for
Migration

Only)

ဟု

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ

အေြခအေနြပအညွှန်ဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်အပိုင်ဵအြခာဵတစ်ခုမှ အြခာဵတစ်ခုသို့ ေြပာင်ဵေရွှေ့လို
သည်ဟုအဆိုြပုထာဵေသာ လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵအတွက် ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵထာဵသည်ဴ

နဳပါတ်သေကေတမျာဵ

မျာဵကိုညွှန်ဵဆိုသည်။
ြဖစ်နိုင်ပပီဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

ထိသ
ု ို့ခေ
ွဲ ဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵသည်

သင်ဴေလျာ်ေသာ

ယာယီသာ

သတ်မှတ်ကာလေနာက်ပိုင်ဵတွင်

ခွဲေဝ

သတ်မှတ်ေရဵစဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိပါက ယင်ဵဆက်သွယ်
ေရဵနဳပါတ်မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵအသစ်မျာဵ
အတွက် အသုဳဵြပုနိုင်ေ ကာင်ဵကို ဦဵစီဵဌာနမှဆုဳဵြဖတ်နိုင်ပပီဵ ယင်ဵတို့၏
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲ၏ အေြခအေနြပအညွှန်ဵမှာလည်ဵ ေြပာင်ဵလဲ
သွာဵမည်။
(ဂဂ) လစ်လပ်ေသာ (Free) ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေြခအေနြပ အညွှန်ဵသည်
ယင်ဵနဳပါတ်သေကေတမျာဵ

သို့မဟုတ်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵသည်

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရန် သို့မဟုတ် အရန်ထာဵရှိေပဵရန်အတွက် ရရှိနိုင်သည်
ဟု

ညွှန်ဵဆိုသည်။

သို့မဟုတ်

လစ်လပ်ေသာဟုေဖာ်ြပထာဵေသာနဳပါတ်သေကေတ

ဆက်သွယ်ေရဵ

နဳပါတ်တစ်ခုသည်

အေြခအေနနှငဴ်အညီြပုစုထာဵသည်အ
ဴ ချိန်နှငဴ်

စာရင်ဵကို

လိင
ု ်စင်ရရှိသူက

ေနာက်ဆုဳဵ
ေလျှောက်

ထာဵသည်ဴ အချိန်အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူ အြခာဵတစ်ဦဵဦဵမှ ေတာင်ဵခဳ
ထာဵပပီဵြဖစ်နိုင်သည်ကိုလည်ဵ

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵက

သတိြပုရမည်။
(ဃဃ)သီဵြခာဵရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ လစ်လပ်ေသာ (Free for specific
purpose)

ဟုေဖာ်ြပ

ထာဵသည်အ
ဴ ေြခအေနြပအညွှန်ဵသည်

သီဵြခာဵ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက်သာ လစ်လပ်ထာဵရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်
မျာဵ သို့မဟုတ် နဳပါတ်သေကေတမျာဵကို ညွှန်ဵဆိုသည်။
(ငင) ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ(Protected) ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေြခအေနြပ
အညွှန်ဵသည် ထပ်မဳအေ ကာင်ဵမ ကာဵမီအချိန်ထိ (သို့မဟုတ)် ရက်စွဲေဖာ်ြပ
ထာဵပါက ယင်ဵရက်စွဲမတိုင်မီအထိ အနာဂတ်လျာ ထာဵသတ်မှတ်ချက်အ
တွက်ြဖစ်ေစ၊ ယာယီ သို့မဟုတ် အပမဲတမ်ဵြဖစ်ေသာ ေခါ်ဆိုမှုဆိုင်ရာ
ြပဿနာမျာဵကို ေရှာင် ကဉ်ရန်အတွက်ြဖစ်ေစ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာနဳပါတ်
သေကေတမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် မျာဵကို ညွှန်ဵဆိုသည်။

(စစ) အရန်ထာဵရှိေသာ (Reserved) ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အေြခအေနြပအညွှန်ဵ
သည်လိုင်စင်ရရှိသူ၏

ေလျှောက်ထာဵချက်နှငဴ်

ဦဵစီဵဌာန၏အတည်ြပု

ချက်အရ နဳပါတ်သေကေတမျာဵ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳ ပါတ်မျာဵအာဵ
ယာယီခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵကို ညွှန်ဵဆိုသည်။ စီဵပွာဵေရဵအရ လျှေို့ဝှက်
အပ်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ေလျှောက်ထာဵသူ၏အမည်ကို အရန်ထာဵရှိမှု
နှငဴ် တွဲဖက်၍ ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴမေဖာ်ြပရ။
၁၅။

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်
ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
(က) ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသည် ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုအာဵလုဵဳ နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်(၁)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အမျိုဵ
အစာဵအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဝန်ေဆာင်ခနှုန်ဵထာဵအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ခွဲြခာဵသတ်မှတ်မှုမျာဵအပါအဝင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ေလျှောက်ထာဵချက် တွင်ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်ဴ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို
အသုဳဵြပုရမည်။
(၂)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ မူလပထမရရှိထာဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်
ရရှိသူသည် ယင်ဵနဳပါတ်မျာဵအတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။

(၃)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ အမှတ်တဳဆိပ်
သဖွယ် အသုဳဵြပု၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ရရှိသူနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်
အပိုင်ဵအြခာဵကို တွဲဖက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ
တစ်ခုခုြဖင်ဴ အမျာဵသိေစရန် မြပုလုပ်ရ။

(၄)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအချင်ဵချင်ဵ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵနှငဴ်

နဳပါတ်အတွဲမျာဵ

အာဵလဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵမြပုရ။
(၅)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵ
အြမစ်သည် ၎င်ဵနှငဴ်ရာသက်ပန်သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။ သို့ေသာ် မည်သည်ဴ လိင
ု ်စင်
ရရှိသူ သို့မဟုတ် သုဳဵစွဲသူတစ်ဦဵကမျှေ ဦဵစီဵဌာနက ခွဲေဝသတ်မှတ် ေပဵထာဵသည်ဴ
မည်သည်ဆ
ဴ က်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကိုမဆို ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ မရှိ ပါ။

(၆)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵမှုကို

ရရှိထာဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအေနြဖင်ဴ နည်ဵဥပေဒ ၁၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ည) အရ ေြပာင်ဵလဲထာဵ
ြခင်ဵမရှိပါက

၎င်ဵအာဵအသုဳဵြပုရန်

ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ

အတွက်သာလျှေင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အသုဳဵြပုရမည်။

(၇)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵမှုကိုရရှိသူသည် ယင်ဵအာဵ
အသုဳဵြပုမှုကို မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်။

(၈)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ရရှိထာဵသူမျာဵသည် ဦဵစီဵဌာန၏ ခွင်ဴြပု
ချက်တစ်စုဳတစ်ရာမရှိလျှေင် သုဳဵစွဲသူတစ်ဦဵ၏ ေတာင်ဵဆိုချက်အရ ယင်ဵသုဳဵစွဲသူထဳ
သတ်မှတ်ေပဵသည်န
ဴ ဳပါတ် (coveted number) မှအပ ၎င်ဵအာဵခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွက် မည်သူတစ်ဦဵတစ် ေယာက်ထက
ဳ မျှေ
အခေ ကဵေငွေကာက်ခဳြခင်ဵမြပုရ။

(၉)

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အာဵ
သုဳဵစွဲသူမျာဵသည်

အသုဳဵမြပုပဲထာဵြခင်ဵမှ

ကာကွယ်ရန်အတွက်

၎င်ဵတို့၏ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အာဵရရှိသည်ေ
ဴ န့ရက်မှ

ရက်

ေပါင်ဵ ၁၈၀ အတွင်ဵ အသုဳဵြပုရမည်။ ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်အာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵဆို
သည်မှာ

PSTN

တွင်

ယင်ဵဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အာဵ

ချိတ်ဆက်နိုင်ြခင်ဵ

ကိုဆိုသည်။ ထိသ
ု ို့အသုဳဵြပုြခင်ဵမရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်မျာဵကို သုဳဵစွဲသူ
အသစ်သို့ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
(၁၀) လိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵသည်

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ရှိ

ယင်ဵအာဵခွဲေဝသတ် မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ
ကိုသာ အသုဳဵြပုရမည်။
(၁၁)

ဦဵစီဵဌာနက

လိအ
ု ပ်၍ြပုလုပ်ေသာ

မည်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်ဆိုင်ရာ

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကိုမဆို လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵလုဵဳ က တစ်ပပိုင်တည်ဵ အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က) ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအြပင် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် လျာထာဵ

သတ်မှတ်ချက်၏ ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ် အပိုင်ဵအြခာဵအတွင်ဵ
ြပုလုပ်သည်ဴ ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာသတ်မှတ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါ
အတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(၁)

ဧရိယာသေကေတမျာဵသည်

သက်ဆိုင်ရာလိင
ု ်စင်ရရှိသူတစ်ဦဵထက်

နိုင်ငဳလဳဵု

ဆိုင်ရာသီဵသန့်သေကေတ အေနြဖင်ဴသာ ပို၍ဆက်စပ်မှုရှိရမည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ပါကဧရိယာသေကေတ အသီဵသီဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ
ပထဝီဝင်ေဒသကို သတ်မှတ်ရမည်။ ကနဦဵအာဵြဖင်ဴ ယင်ဵဧရိယာမျာဵသည် လက်ရှိ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်ပါ

တည်ဆဲဆက်သွယ်ေရဵဇုန်

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိရမည်။
(၃)

ဦဵစီဵဌာနသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵအာဵ ပထဝီဝင်ေဒသ တစ်ခုချင်ဵရှိ ဆက်သွယ်ေရဵ
နဳပါတ်အတွဲမျာဵကို

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရဵဇုန်

သေကေတေနာက်တွင်ရှိသည်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ နဳပါတ်အေရအတွက်မျာဵမှ ခွဲေဝ
သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(၄)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူအာဵလုဵဳ သည် ပမို့တွင်ဵေခါ်ဆိုမှုမျာဵြဖစ်ေစကာမူ နိုင်ငဳတွင်ဵသီဵသန့်
နဳပါတ်အြပည်အ
ဴ စုဳြဖင်ဴ ေခါ်ဆိုမှုမျာဵအာဵ ချိတ်ဆက်ေပဵ ကရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

သတ်မှတ်ချက်၏

ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအြပင်

ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်လျာထာဵ
ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်

အပိုင်ဵ

အြခာဵအတွင်ဵ ြပုလုပ်သည်ဴ ခွဲေဝသတ် မှတ်မှုမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာသတ်မှတ်ချက်
မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(၁)

ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်

နဳပါတ်

သေကေတမျာဵသည် နိုင်ငဳတွင်ဵထူဵြခာဵထင်ရှာဵမှု ရှိရမည်။
(၂)

ဦဵစီဵဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အတွဲမျာဵအာဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵကို လိအ
ု ပ်
သလို ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနသည်လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်ေရဵနဳပါတ်အရင်ဵအြမစ် ခွဲေဝသတ်မှတ်မှုတစ်ခုခု
အတွက် သီဵြခာဵစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ထပ်မဳသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် အဆိုပါ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ်ရသည်ဴ အေ ကာင်ဵအရင်ဵအာဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵထဳ
အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

ေဇယျာေအာင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
ဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်နည်ဵပညာဝန်ကကီဵဌာန

