
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုဥပေဒလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁။) 

၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၄ ရက္ 

(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

 

အခန္း (၁)

အမည္၊ သက္ဆုိင္ၿခင္းနွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ -

 (က) ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေၿမထု၊ ေရထု၊ ေလထုတုိ႔

ပါဝင္ေသာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ မည္သည္ ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 

မဆုိ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ခ) ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿပင္ပေရာက္ မည္သည့္ အရပ္

ေဒသ၌မဆုိ ရိွေနေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ ေစရမည္။ 

၃။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

 (က) ဆက္သြယ္ေရး (Telecommunication) ဆုိသည္မွာ သတင္း

အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဝုိင္ယာႀကိဳး၊ ဖိုင္ဘာႀကိဳး သို႔မဟုတ္ 

အၿခားေသာ လွ်ပ္ကူးႀကိဳးတစ္ခုခုကုိ အသုံးၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ေရဒီယိုလိႈင္း၊ အလင္းတန္း၊ အၿခားေသာ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ဓာတ္ 

ထုတ္လႊတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အသုံးၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

မူရင္းအတုိင္းၿဖစ္ေစ၊ ၿပဳၿပင္၍ ၿဖစ္ေစ ထုတ္လႊင့္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းယူၿခင္း 

ကုိ ဆုိသည္။ 

 ( ခ ) သတင္းအခ်က္အလက္ ဆုိသည္မွာ အခ်က္အလက္၊ မူရင္းစာ၊ ပုံရိပ္



သ႑ာန္၊ အသံ၊ သေကၤတ (Code)၊ လကၡဏာသေကၤတ(Sign)၊ အခ်က္ၿပ

သေကၤတ (Signal)ႏွင့္ အခ်က္အလက္အစုအေဝး တစ္ရပ္ရပ္ တုိ႔အၿပင္ 

ယင္းတုိ႔တစ္ခုထက္ပုိ၍ ေပါင္းစည္းထားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ အလားတူ 

ကိစၥရပ္မ်ားကိုဆုိသည္။  

 (ဂ) ႀကိဳးမ့ဲဆက္သြယ္ေရး ဆုိသည္မွာ ထုတ္လႊင့္သည့္ ကိရိယာႏွင့္ ဖမ္းယူသည့္

ကိရိယာတို႔အႀကားတြင္ ဝုိင္ယာႀကိဳး၊ ဖုိင္ဘာႀကိဳး သုိ႔မဟုတ္  အၿခားေသာ 

လွ်ပ္ကူးႀကိဳးတစ္ခုခုကုိ အသုံးမၿပဳဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိ ေရဒီယုိလိႈင္း၊ အလင္းတန္း၊ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ဓာတ္ ထုတ္လႊတ္ၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ အၿခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ ထုတ္လႊင့္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ 

ဖမ္းယူၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဃ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ဆုိသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တစ္ခုခုကုိ

အသုံးၿပဳၿပီး ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၊ 

ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကဲ့သုိ႔ေသာ အလားတူပစၥည္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ တဲြဖက္ 

အသုံးၿပဳႏုိင္သည့္စနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းကုိ ႀကိဳးၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးမဲ့ၿဖစ္ေစ 

အခ်င္းခ်င္း ခိ်တ္ဆက္ အသံုးၿပဳေသာ စနစ္ကုိဆုိသည္။ 

 ( င ) အသုံးၿပဳသူဘက္ရွိ ကြန္ရက္နယ္နိမိတ္ ဆုိသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း

ကနဦး ခိ်တ္ဆက္သည့္ ေနရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုံးစဲြသူတစ္ဦးဦး 

ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိေသာ ေနရာကုိေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ သုံးစဲြသူထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပုိ႔ေသာ ကြန္ရက္ 

အေထာက္ အကူၿပဳပစၥည္း၏ ေနရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

 (စ) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ကြန္ရက္ အေထာက္

အကူၿပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ အသုံးခ် 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကုိၿဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ 

ပုိ၍ ၿဖစ္ေစ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဆ) ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ကြန္ရက္



အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း တစ္ခုခုကုိ လက္ဝယ္ထားရိွၿပီး ယင္းကြန္ရက္

အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းကုိ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 

ရရွိထားသူအား ငွားရမ္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ အဆုိပါ ကြန္ရက္ အေထာက္ 

အကူၿပဳ ပစၥည္း အေပၚတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းကို 

ဆုိသည္။ 

 (ဇ) ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ

အၿပန္အလွန္ ေပးပုိ႔ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အသုံးၿပဳသူ 

ဘက္ရွိ ကြန္ရက္နယ္နိမိတ္ သက္သက္ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 

လုပ္ငန္းမပါဝင္။ 

 (စ်) အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ကြန္ရက္တစ္ခု သို႔မဟုတ္

တစ္ခုထက္ ပုိေသာ ကြန္ရက္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ 

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဆုိသည္။ ယင္းတြင္ အသုံးၿပဳသူဘက္ရွိ ကြန္ရက္ 

နယ္နိမိတ္ သက္သက္ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း မပါဝင္။ 

 (ည) ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအား အေထာက္အကူၿပဳရန္

အလုိ႔ငွာ ဝန္ႀကီးဌာနက သီးၿခားသတ္မွတ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကုိ 

ဆုိသည္။ 

 (ဋ) ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ဆုိသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း

တစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေစ်းကြက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တစ္ခုခုႏွင့္ တဲြဖက္အသုံးၿပဳရသည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း 

ဆုိသည္။ 

 ( ဌ ) အခ်က္အလက္အေႀကာင္းအရာ ဆုိသည္မွာ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ၊ ၿပဳၿပင္

ႏုိင္ေသာ၊ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ေသာ၊ ၿပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာၿဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ႏုိင္ေသာ စာသား၊ 



အသံ၊ ပုံရိပ္ၿငိမ္ႏွင့္ ပုံရိပ္ရွင္တုိ႔ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ

အၿခားေသာ ရုပ္သံၿဖင့္ ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ ထိေတြ႕ၿခင္းၿဖင့္ ေဖာ္ၿပၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေဖာ္ၿပထားၿခင္းကို ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ဆိုသည္။ 

 (ဍ) ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးၿပဳသည့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေၿခခံ 

အေဆာက္အအုံ၏ ပစၥည္းတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း ပစၥည္းမ်ား 

ေပါင္းစပ္ထားရွိမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိသည္။ 

 (ဎ) လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ဆုိသည္မွာ ၃ ဟတ္ဇ္မွ ၄၂ဝ တာရာဟတ္ဇ္ လိႈင္းႏႈန္းအထိ

ပါဝင္သည့္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္လိႈင္းႏႈန္း၏ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ 

ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဏ) ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈအတြက္ အသုံးၿပဳရန္ 

သတ္မွတ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္ လ်ာထား 

သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဆိုသည္။ 

 (တ) အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ သတင္း

အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားအႀကား အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 

အသုံးၿပဳရန္ အကၡရာ သို႔မဟုတ္ ဂဏန္း သို႔မဟုတ္ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း 

ေပါင္းစပ္၍ အသုံးၿပဳေသာ အစီအစဥ္တက် ေဖာ္ၿပသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ 

လိပ္စာ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ထ) ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာလုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ ဌာန

သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုခုကုိ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 

လက္ဝယ္ထားရွိၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္းအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိင္စင္ကုိဆုိသည္။ 

 (ဒ) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ ဌာန သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္း



တစ္ခုခုအား ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း 

လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

 ( ဓ ) လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ ဌာန သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္း

တစ္ခုခုအား ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိင္စင္ကုိဆုိသည္။ 

 ( န ) ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ဆုိသည္။ 

 ( ပ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး

ညႊန္ႀကားမႈ ဦးစီးဌာနကုိ ဆိုသည္။ 

 ( ဖ ) အယူခံခုံရုံး ဆုိသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္

ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္ပါက အယူခံဝင္ခြင့္ၿပဳရန္ ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရ 

အဖဲြ႔က ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အယူခံခုံရုံးကုိ ဆုိသည္။ 

အခန္း (၂)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္မီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာ

ၿဖင့္ အေထာက္အကူၿပဳ ႏုိင္ရန္၊ 

 (ခ) ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ

အခြင့္အလမ္း တူမွ်ေသာ ပြင့္လင္းၿမင္သာသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ေစၿခင္းၿဖင့္ အရည္အေသြး ၿမင့္မားၿပီး သုံးစြဲသူတို႔အား ထုိက္တန္စြာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္ 

လာေစရန္၊ 

 (ဂ) ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္အတူ

ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ၿဖန္႔ႀကက္ၿပီး အမ်ား 



ၿပည္သူ ဆက္သြယ္အသံုးၿပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိရရွိ လာႏုိင္

ေစရန္၊ 

 (ဃ) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္သူႏွင့္

အသုံးၿပဳသူ တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္၊ 

 (င) ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူလုံၿခံဳေရး ကိစၥမ်ား

အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ရယူၿပီးမွသာ အသုံးၿပဳခြင့္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ႏုိင္ရန္၊ 

အခန္း (၃)

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 

၅။ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္

လုပ္ကုိင္လုိသည့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ခြင့္ၿပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ 

ေလွ်ာက္ထားရမည္- 

 (က) ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊

 (ခ) ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊

 (ဂ) အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊

၆။ ဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္

အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

အမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာေပးရမည္။ 

၇။ ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၅ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ပုဒ္မ ၆ အရ စိစစ္ၿပီး

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ၿဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ၿပရမည္။ 

၈။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္- 

 (က) ပုဒ္မ ၇ အရ တင္ၿပခ်က္ကုိရရွိသည့္အခါ ၿပည္တြင္းမွ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

ၿဖစ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔၏ သေဘာ 



တူညီခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ

အဖဲြ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ သေဘာ 

တူညီခ်က္ရယူရန္ မလုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 

အဆုံးအၿဖတ္ၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ၿပဳႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မ ၇ အရ တင္ၿပခ်က္ကုိ ရရွိသည့္အခါ ၿပည္ပမွ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

ၿဖစ္ပါက ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူ၍ 

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ၿပဳ 

ႏုိင္သည္။ 

 ( ဂ ) ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ (ခ) အရ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္

လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ၿပဳသည့္အခါ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၏ သက္တမ္းကုိ တစ္ႀကိမ္ 

လွ်င္ အနည္းဆုံး ငါးနွစ္မွ အမ်ားဆုံး အနွစ္ ၂ဝ အထိ လုပ္ကုိင္ရန္ 

ခြင့္ၿပဳသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ဦးစီးဌာနသို႔ ညႊန္ႀကား 

ရမည္။ 

 (ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္း

လုိင္စင္ရရွိသူသည္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈ၊ ခိ်တ္ဆက္မႈ 

တုိ႔အတြက္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ပင္မဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ လုပ္ငန္း 

လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာပါလွ်င္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔၏ သေဘာ 

တူညီခ်က္ ရယူၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သီးၿခားသတ္မွတ္ထားသည့္ 

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ၿပဳႏုိင္သည္။ 

 ( င ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတုိးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ဦးစီးဌာနက

စိစစ္တင္ၿပလာလွ်င္ သက္တမ္းတုိးရန္ ခြင့္ၿပဳေပးႏုိင္သည္။ 

၉။ ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၈ ပုဒ္မခဲြ (ဂ)အရ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ႀကားခ်က္ႏွင့္အညီ

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ ၿပည္တြင္း 

ၿပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအလုိက္ 



စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၁ဝ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ၊ ပုဂၢိဳလ္ဌာန

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

၁၁။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိထားသည့္ အၿခားသူတစ္ဦးဦးႏွင့္

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 

 (က) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဤဥပေဒအခန္း ( )ပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခိ်တ္ဆက္အသုံးၿပဳၿခင္းႏွင့္ အၿပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခဲြေဝအသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

 (ဂ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္တြင္ သီးၿခားေဖာ္ၿပ သတ္မွတ္ထားသည့္ အၿခားကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

၁၂။ (က) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ လုိင္စင္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္အခါ

ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္လုိပါက သက္တမ္းတုိးၿမႇင့္ေပးရန္ လုိင္စင္သက္တမ္း 

မကုန္ဆုံးမီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ စိစစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းကုိ တုိးၿမႇင့္ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၄)

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိင္စင္ 

၁၃။ ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း

ဆုိင္ရာ လုိင္စင္ရ ယူၿပီးမွသာ အသံုးၿပဳရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္ခုခုကုိ လက္ဝယ္ ထားရွိလုိလွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ အသုံးၿပဳလုိလွ်င္ 

ၿဖစ္ေစ လုိင္စင္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထား 

ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိင္စင္ 

ေလွ်ာက္ထားရန္မလုိ- 

 (က) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူက မိမိအသုံးၿပဳရန္ ဝယ္ယူရင္းနွီးထားေသာ

၁ဝ



ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းကုိ လက္ဝယ္ထားရွိၿခင္းႏွင့္ အသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

 (ခ) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူထံမွ ရယူထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကို

လက္ဝယ္ ထားရွိၿခင္းႏွင့္ အသုံးၿပဳၿခင္း။ 

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည္- 

 (က) ပုဒ္မ ၁၃ အရ သက္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းအတြက္ လုိင္စင္

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ စိစစ္ၿပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ 

ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) လုိင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းကုိ

တစ္ပါတည္း သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

အခန္း (၅)

လုိင္စင္ရရွိသူ၏ တာဝန္မ်ား 

၁၅။ လုိင္စင္ရရွိသူသည္- 

 (က) ဤဥပေဒႏွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး

လုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာရမည္။ 

 ( ခ ) လုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

 ( ဂ ) လုိင္စင္ခ၊ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးၿမႇင့္ခ၊ အသုံးၿပဳခ၊ ဝန္ေဆာင္ခတုိ႔အၿပင္

နည္းပညာအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အခိ်န္အခါ လိုအပ္ခ်က္အရ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေကာက္ခံမည့္ အခေႀကးေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 (ဃ) သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနတုိ႔၏ 

ညြန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း လုိက္နာရမည္။ 

 ( င ) လုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္းေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 



ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၆။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ -

 (က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳထားသည့္ လိႈင္းႏႈန္း လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 ( ခ ) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရရွိေသးသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ တုိးခဲ်႕လုပ္ကိုင္ လုိလွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားလုပ္ငန္း လိုင္စင္ 

ရရွိသူႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုလွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကုိင္ 

လုိလွ်င္ ၿဖစ္ေစ အခန္း (၃) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ၿပဳခ်က္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ ထပ္မံ ရယူရမည္။ 

 ( ဂ ) အၿခားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာအရ

အေနွာင့္အယွက္ၿပဳေႀကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ သို႔မဟုတ္ အေႀကာင္း 

ႀကားခ်က္အရ လုိအပ္သည့္ မြမ္းမံၿပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ၿဖစ္ေစ၊ 

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္အား ယာယီ ရပ္ဆုိင္းေစရန္ၿဖစ္ေစ 

ညႊန္ႀကားသည့္အခါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၇။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ မိမိ၏ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ တစ္ဆင့္

ထုတ္လႊင့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းယူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေႀကာင္း 

အရာမ်ားႏွင့္ သုံးစဲြသူၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 

ခြင့္ၿပဳထားသည့္ကိစၥမွအပ သက္ဆုိင္ၿခင္း မရွိသူအား ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးၿခင္း 

မၿပဳရ။ 

၁၈။ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိင္စင္ရရွိသူသည္-

 (က) မိမိပုိင္ဆုိင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားအား လုိင္စင္တြင္

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာ၌သာ ထားရွိအသုံးၿပဳရမည္။ 

 (ခ) လုိင္စင္အရ မိမိအား အသုံးၿပဳခြင့္ေပးထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး

စက္ပစၥည္းမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရးကုိ မထိခုိက္ေစရန္ 



ေဆာင္ရြက္ ထားရွိရမည္။

 (ဂ) မိမိအသံုးျပဳသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ႀကားခ်က္

မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည္။  

အခန္း (၆)

လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုပတ္လမ္းေႀကာင္း တည္ေနရာတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း 

၁၉။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အၿပည္ၿပည္

ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ၿဂိဳလ္္တုပတ္လမ္းေႀကာင္း 

တည္ေနရာကုိ လည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခဲြၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

၂ဝ။ ဦးစီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ လ်ာထားခ်က္ပါ လိႈင္းႏႈန္းခြင္မ်ားအား

ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ အသုံးၿပဳခြင့္ 

ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၇)

ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာ 

လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ၿပဳထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္

လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ 

တုိ႔ကုိ လုိက္နာအသုံးၿပဳရန္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူအား ညႊန္ႀကားရမည္။ 

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူအတြက္ မိမိ၏ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

တြင္ အသုံးၿပဳရန္ ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ လိပ္စာမ်ားကုိ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး အသုံးၿပဳခြင့္ ေပးႏုိင္သည္။ 

၂၃။ ဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူက ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ႏွင့္ အီလက္

ထေရာနစ္ လိပ္စာတုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၂၁ အရ ညႊန္ႀကားခ်က္ႏွင့္အညီ အသုံးၿပဳၿခင္း ရွိ 

/မရွိ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ႀကီးႀကပ္ၿခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



အခန္း (၈)

နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား 

၂၄။ ဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းအလုိက္ သက္ဆိုင္သည့္

နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ 

သတ္မွတ္ထုတ္ၿပန္ထားရမည္။ 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုိင္စင္ရရွိသူမ်ားက လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲရမည္။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနသည္ ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းၿခင္း၊ ၿပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္းၿပဳႏုိင္ရန္အတြက္

ကြန္ရက္ အေထာက္ အကူၿပဳ ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ 

စံခိ်န္စံညႊန္းကုိ သတ္မွတ္ရမည္။  

၂၇။ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ

ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿဖန္႔ခိ်ၿခင္း ၿပဳလုပ္လုိသူသည္ မိမိ 

ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿဖန္႔ခိ်ၿခင္းၿပဳမည့္ ကြန္ရက္ အေထာက္ 

အကူၿပဳပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း အမ်ိဳ းအစား၏ နည္းပညာဆုိင္ရာ 

စံခိ်န္စံညႊန္း ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ဦးစီးဌာနသုိ႔ 

ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထား

လာၿခင္းကုိ စိစစ္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၉)

အသုံးၿပဳသူကုိ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း 

၂၉။ (က) လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုခု

ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ၿဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက 

္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္အတြက္ၿဖစ္ေစ အဆုိၿပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္ခ 

ႏႈန္းထားကို ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ၿပရမည္။ 



 ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည္ အဆုိၿပဳတင္ၿပသည့္ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး

ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ခြင့္ၿပဳေပးရမည္။ 

၃ဝ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္-

 (က) ပုဒ္မ ၂၉၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) အရ ခြင့္ၿပဳေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားႏွင့္

အညီ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ခ) ခြင့္ၿပဳေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားကုိ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း ၿပဳလုပ္လုိပါက ဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ 

ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃၁။ (က) ဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသုံးၿပဳသူကုိ အကာ

အကြယ္ေပးသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ 

သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

 ( ခ ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ အသုံးၿပဳသူကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း (၁ဝ)

ခိ်တ္ဆက္အသုံးျပဳၿခင္းႏွင့္ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿခင္း 

၃၂။ ဦးစီးဌာနသည္ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြန္ရက္အေထာက္ အကူၿပဳ

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္အသုံးၿပဳၿခင္း၊ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ရမည္။ 

၃၃။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိေသာ အၿခားသူတစ္ဦးအား

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ 

အသုံးၿပဳၿခင္းႏွင့္ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿခင္းတုိ႔ ၿပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိလာ 

လွ်င္ ယင္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဦးစီးဌာန၏ အတည္ၿပဳခ်က္တုိ႔ၿဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 



၃၄။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူအခ်င္းခ်င္းက မိမိ၏ ကြန္ရက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ခိ်တ္ဆက္

အသုံးၿပဳခြင့္ၿပဳရာ၌ - 

 (က) သာတူညီမွ်မႈရွိေစၿပီး ခဲြၿခားနွိမ့္ခ်မႈမရွိေစရ၊ ကြန္ရက္အတြင္းရွိ မူလ

ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး စံခိ်န္စံညႊန္းေအာက္ နိမ့္က်မႈ မရွိေစရ၊ 

 ( ခ ) အရည္အေသြး စံခိ်န္စံညႊန္းတုိ႔ကုိ လုိအပ္ခ်က္အရ ဦးစီးဌာနက

စစ္ေဆးလွ်င္ စစ္ေဆးမႈကုိ ခံယူရမည္။ 

အခန္း (၁၁)

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တားၿမစ္ၿခင္း 

၃၅။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ သေဘာ သဘာဝကုိ ပ်က္ၿပားေစသည့္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိမွ် 

လုပ္ေဆာင္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

၃၆။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊

ဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္းတုိ႔ႏွင့္ နားလည္မႈရယူ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ သေဘာ 

တူညီမႈ ရယူၿခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿခင္းမ်ား 

မၿပဳလုပ္ရ- 

 (က) မိမိဆႏၵအတုိင္း ႏႈန္းထားၿပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

 (ခ) ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ေစ်းကြက္အား ခဲြေဝ

ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ) ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ေထာက္ပ့ံသူ၊ ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးဦးထံမွ

ဝယ္ယူၿခင္း မၿပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) မိမိၿပိဳင္ဘက္ တစ္ဦးဦးအား မတရားေသာနည္းလမ္းၿဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈၿပဳၿခင္း။

၃၇။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ မိမိထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားသူ တစ္ဦးထံမွ

ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 

ကုိသာ ရယူသုံးစဲြေရးအတြက္ အသုံးၿပဳသူအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

၃၈။ ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၃၅၊ ပုဒ္မ ၃၆၊ ပုဒ္မ ၃၇ တုိ႔တြင္ တားၿမစ္ထားေသာ



ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဟန္႔တားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ၿဖစ္ေပၚလာပါက ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူကာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 

ရရွိသူကုိ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္စဲရန္ ညႊန္ႀကားႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၂)

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း 

၃၉။ ဦးစီးဌာနသည္ - 

 (က) ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲြၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ 

ကြပ္ကဲၿခင္းတုိ႔ ၿပဳရမည္။ 

 (ခ) လုိင္စင္ရယူထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

လည္းေကာင္း၊ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း 

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 ( ဂ ) ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ စစ္ေဆးၿခင္းအတြက္ လုိအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲကုိ ဖဲြ႔စည္း၍ လႊဲအပ္တာဝန္ ေပးႏုိင္သည္။ 

၄ဝ။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

 (က) ဦးစီးဌာနသည္-

  (၁) လုိအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေခၚယူေမးၿမန္းၿခင္း၊ လုိအပ္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကုိ တင္ၿပေစၿခင္း တုိ႔ကို  

ၿပဳႏုိင္သည္။ 

  (၂) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အေဆာက္

အအုံႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈ 

စစ္ေဆးၿခင္း ၿပဳႏုိင္သည္။ 

  (၃) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းဇယား



ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာတမ္း အမွတ္ အသားမ်ားကုိ ႀကည့္ရႈ

စစ္ေဆးၿခင္း၊ ေကာက္နုတ္ခ်က္ ရယူၿခင္းႏွင့္ မိတၱဳကူးၿခင္း တုိ႔ကုိ 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 

  (၄) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ စာတမ္း အမွတ္အသား

မ်ားကုိ ၿပဳစုထားရွိၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းၿခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္း 

လုိင္စင္ ရရွိသူက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

သတ္မွတ္ ေပးႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မ ၃၉ ပုဒ္မခဲြ (ဂ)အရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲသည္ ဦးစီးဌာန၏

လႊဲအပ္တာဝန္ ေပးခ်က္အရ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁)၊ (၂)ႏွင့္ (၃)တုိ႔ပါ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၃)

ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ 

ၿပဳၿပင္မြမ္းမံၿခင္း 

၄၁။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ခိ်တ္ဆက္ အသုံးၿပဳၿခင္း ၿပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာေၿမႏွင့္ 

အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းေၿမႏွင့္ အေဆာက္အအုံကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ 

ရွိသူႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ပါဝင္ေသာ နွစ္ဦး နွစ္ဖက္ သေဘာ 

တူညီခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိသည့္ေနရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္သည္- 

 (က) လုပ္ငန္းေၿမ ေနရာမွာ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ မရွိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးၿဖတ္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ

ယင္းေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿခင္း၊ စစ္ေဆးႀကည့္ရႈ၍ၿခင္း၊ တုိင္းတာၿခင္း၊ 

အနိမ့္အၿမင့္ မွတ္တမ္းယူၿခင္း၊ ေၿမနမူနာရယူၿခင္း၊ က်င္းတူးၿခင္း၊ အေပၚယံ 

ေၿမလႊာကုိ စစ္ေဆးၿခင္းတုိ႔အပါအဝင္ အၿခားလုိအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 ( ခ ) ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္



ရန္ အလုိ႔ငွာ အဆုိပါ ေၿမေပၚေၿမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္တြင္

လုိအပ္ေသာ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေနရာ ခ်ထားၿခင္း၊ 

ထားရွိၿခင္း၊ တပ္ဆင္ၿခင္း၊ ခိ်တ္ဆက္ၿခင္းႏွင့္ ပစၥည္း လုံၿခံဳေရးအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ဂ) ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈ၍

စစ္ေဆးၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားရွိၿခင္းႏွင့္ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံၿခင္း။ 

၄၂။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ပုဒ္မ ၄၁ ပါ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ

တူညီမႈ ရရွိထားသည့္ေၿမႏွင့္ အေဆာက္အအုံပုိင္ရွင္ ေၿပာင္းလဲမႈ ၿဖစ္ေပၚပါက 

အဆုိပါေၿမႏွင့္ အေဆာက္အအုံတြင္ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ား 

တပ္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ခိ်တ္ဆက္ အသုံးၿပဳၿခင္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားရမည္။ 

၄၃။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း၊

ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ အမ်ားၿပည္သူ အသုံးၿပဳသည့္လမ္း သို႔မဟုတ္ ယာဥ္လမ္းေႀကာင္း 

သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းေႀကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလလမ္းေႀကာင္းတုိ႔ကုိ အေနွာင့္အယွက္ 

သို႔မဟုတ္ အဟန္႔အတား မၿဖစ္ေစရ။ 

၄၄။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရိွသူသည္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားၿခင္းတုိ႔အား ၿပဳလုပ္ရန္အလုိ႔ငွာ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 

အတြက္ ပုိင္ရွင္အား ႀကိဳတင္အသိ ေပးၿခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္ေၿမေနရာကုိမွ် 

ဝင္ေရာက္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

၄၅။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းၿခင္း ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေစရန္ 

လုိအပ္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၄၆။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူသည္ မိမိ၏ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း

တပ္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္း မြမ္းမံၿခင္းၿပဳရာတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့ၿခင္း သို႔မဟုတ္ 



တမင္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းေႀကာင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာ သူအား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ

ရရွိေစၿခင္း၊ ေသဆုံးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစၿခင္း 

ၿဖစ္လွ်င္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူထံမွ 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေႀကးရထုိက္ခြင့္ရွိသည္။ 

၄၇။ ဤဥပေဒအရ လုိင္စင္ရရွိသူသည္ လမ္းမႀကီး၊ လမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ၿမစ္၊ တူးေၿမာင္း၊

အၿခားေသာ ေရလမ္း၊ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၊ ေရေၿမာင္း၊ ေရေပးေရးစနစ္၊ 

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အၿခားေသာ အမ်ား 

ၿပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္စုံတစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္ ေၿမေပၚေၿမေအာက္တို႔တြင္ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ကြန္ရက္ 

အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းမ်ား ထူေထာင္ၿခင္းၿပဳရာတြင္ လူႏွင့္ပစၥည္းတို႔၏ 

လုံၿခံဳေရးကုိ အေလးဂရုၿပဳ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄၈။ ဦးစီးဌာနသည္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အေဆာက္အအုံႏွင့္

ေၿမကြက္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ 

တစ္ခုခုအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အအုံ 

ႏွင့္ ေၿမကြက္အတြင္းရွိ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးအား 

ၿမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း- 

 (က) အရင္းအနွီး စုိက္ထုတ္သူ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေၿမပုိင္ရွင္အား

၎၏ အေဆာက္အအုံအတြင္း သို႔မဟုတ္ အေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ေၿမကြက္ 

တြင္ ၿဖစ္ေစ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ အခိ်န္အတြင္း တပ္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနရာေပးရန္ 

သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) သတ္မွတ္ထားသည့္ အခိ်န္အတြင္း ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းကို

တပ္ဆင္ေပးရန္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ရရွိသူအား ညႊန္ႀကားႏုိင္သည္။ 



 (ဂ) ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းမ်ား ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ကုန္က်မည့္စရိတ္ ေငြေႀကးမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူက အားလုံး 

ၿဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသၿဖစ္ေစ က်ခံရန္ ညႊန္ႀကား ႏုိင္သည္။ 

၄၉။ ဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူမ်ား၏ ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳ

ပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ တပ္ဆင္ၿခင္းတို႔တြင္ မလုိအပ္ဘဲ ဘ႑ာေငြေႀကး 

ကုန္က်မႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၄)

အၿငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းၿခင္း 

၅ဝ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္-

 (က) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ကြန္ရက္

အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ား ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ 

အၿငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္သည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္း ေၿဖရွင္းႏုိင္ၿခင္း 

မရွိပါက ထုိအၿငင္းပြားမႈကုိ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ၿပႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြန္ရက္အေထာက္အကူၿပဳပစၥည္း

မ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿခင္းတို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အၿငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ပါက ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ၿပ 

ႏုိင္သည္။ 

၅၁။ ဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူ အခ်င္းခ်င္း အၿငင္းပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေစ့စပ္

ညိွႏိႈင္း ဆုံးၿဖတ္ေပးရန္ ပုဒ္မ ၅ဝ အရ တင္ၿပခ်က္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ 

တင္ၿပၿခင္း မရွိေသာ္လည္း အၿငင္းပြားမႈမွာ အမ်ားၿပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္ 

နစ္နာေစႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း ဆုံးၿဖတ္ေပးရမည္။ 

၅၂၊ (က) ပုဒ္မ ၅၁ အရ ဦးစီးဌာနက ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း ဆုံးၿဖတ္ေပးခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

မေက်နပ္သူသည္- 

  (၁) ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥၿဖစ္ပါက



ထုိဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း

ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အယူခံႏုိင္သည္။ 

  (၂) ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿခင္း မရွိသည့္

ကိစၥၿဖစ္ပါက မိမိ၏ နစ္နာမႈအတြက္ သက္သာခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ ရရွိရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးတြင္ 

ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁)အရ အယူခံၿခင္းအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနသည္-

  (၁) လုိအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ 

  (၂) ဦးစီးဌာန၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ၿပဳၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းၿပဳႏုိင္သည္၊ 

 ( ဂ ) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မေက်နပ္သူသည္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္သည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၄၅ ရက္ အတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ 

အညီ အယူခံခုံရုံးသို႔ အယူခံႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၅)

အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေၿခခံဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ 

ၿဖည့္ဆည္းၿခင္း 

၅၃။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ရယူသုံးစဲြခြင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံ 

အတြင္းရွိ အေၿခခံဆက္သြယ္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ နိမ့္က်ေနေသးသည့္ နယ္ေၿမ 

ေဒသမ်ား (underserved area) တြင္ အေၿခခံဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အအုံ 

တုိးခဲ်႕တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမုိက်ယ္ၿပန္႔ 

ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဦးစီးဌာနအား ညႊန္ႀကားႏုိင္သည္။ 

၅၄။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေၿခခံ

ဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေၿခခံ ဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ 



ၿဖည့္ဆည္းၿခင္းဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားရိွၿပီး ရန္ပုံေငြကုိ ႀကီးႀကပ္

ရမည္။ 

၅၅။ ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၅၄ အရ တည္ေထာင္ထားသည့္ ရန္ပုံေငြကုိ အသုံးၿပဳ၍

အမ်ားၿပည္သူ အက်ိဳးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေၿခခံဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ 

ၿဖည့္ဆည္းၿခင္း အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးႀကပ္ရမည္။ 

၅၆။ ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၅၅ ပါ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္

ဝန္ႀကီးဌာန၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

 (က) ဆက္သြယ္ေရးဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ နိမ့္က်ေနေသးသည့္ နယ္ေၿမေဒသမ်ားကုိ

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

 (ခ) အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေၿခခံဆက္သြယ္ေရး

လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းၿခင္း ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ (universal target) 

ခ်မွတ္ၿခင္း၊ 

 (ဂ) လုိင္စင္ရသူမ်ားမွ လုိက္နာၿဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးငွာ

ေနရာ ေဒသမေရြး အေၿခခံ ဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းၿခင္း 

ဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (universal service obligation) သတ္မွတ္ 

ၿခင္း။ 

အခန္း (၁၆)

စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူၿခင္း

၅၇။ ဦးစီးဌာနသည္ လုိင္စင္ရရွိသူက လုိင္စင္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္

လွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ အခန္း (၅) ပါ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၃၈ အရ 

ညႊန္ႀကားခ်က္ကုိၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၅၁ အရ ဦးစီးဌာန၏ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို 

ၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၅၂ ပုဒ္မခဲြ (ခ)အရ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိၿဖစ္ေစ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိသူအား ေအာက္ပါ စီမံ 

ခန္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိခ်မွတ္ႏုိင္သည္ -  

 (က) သတိေပးၿခင္း၊ 



 (ခ) လုိင္စင္ကုိ ကာလအကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆုိင္းၿခင္း၊

 (ဂ) လုိင္စင္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။

၅၈။ (က) ဦးစီးဌာနက ပုဒ္မ ၅၇ အရ ခ်မွတ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအမိန္႔

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မေက်နပ္သူသည္ ယင္းအမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ေန႔ရက္မွ 

ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အယူခံႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က)အရ အယူခံၿခင္းအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနသည္- 

  (၁) လုိအပ္ပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

  (၂) ဦးစီးဌာန၏ အမိန္႔ကုိအတည္ၿပဳၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္

ပယ္ဖ်က္ၿခင္း ၿပဳႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၇)

အယူခံခုံရုံး ဖဲြ႔စည္းၿခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊ ႀကားနာၿခင္းႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း

၅၉။ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ -

 (က) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဤဥပေဒအရ ခ်မွတ္သည့္ အၿငင္းပြားမႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဆုိင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နစ္နာသူက တင္ၿပလာသည့္ 

အခါတြင္ ထပ္မံ၍ အယူခံႏုိင္ခြင့္ရရွိေစမည့္ အယူခံခုံရုံးကုိ ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ 

ေပးအပ္ရမည္။ 

 (ခ) အယူခံခုံရုံးကုိ ဥကၠ႒အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ကုိးဦးထက္ မပုိေသာ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားၿဖင့္ ဖဲြ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ ရမည္။ 

၆ဝ။ အယူခံခုံရုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည့္စုံ

ရမည္ - 

 (က) အယူခံခုံရုံးဥကၠ႒သည္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ တရား

လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးအၿဖစ္ အနည္းဆုံး ငါးနွစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူ 

သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္ထက္ မနိမ့္ေသာ 

တရားေရးအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရာရွိ ရာထူးတြင္ အနည္းဆုံး ၁ဝ နွစ္ 

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၿဖစ္ရမည္။ 



 (ခ) အယူခံခုံရုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာရပ္၊ ဥပေဒ

ပညာရပ္၊ စီးပြားေရး ပညာရပ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသည့္ 

ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား ၿဖစ္ရမည္။ 

၆၁။ (က) အယူခံခုံရုံးသည္ ႀကားနာမည့္ေန႔ရက္ကုိ ႀကိဳတင္ေႀကညာ၍ သတ္မွတ္သည့္

ေန႔ရက္တြင္ ႀကားနာရမည္။ 

 (ခ) တင္ၿပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ႀကားနာ

ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) အၿပီးသတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

ရမည္။ 

 (ဃ) အယူခံခုံရုံး၏ အၿပီးသတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ ဥကၠ႒အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္

ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၆၂။ အယူခံခုံရုံး၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ အတည္ၿဖစ္သည္။ 

၆၃။ အယူခံခုံရုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က သတ္မွတ္

သည့္ စရိတ္ႏွင့္ ခီ်းၿမႇင့္ေငြမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

၆၄။ အယူခံခုံရုံး၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖဲြ႔စည္းသည့္ေန႔မွ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔

အၿပီးသတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ၿပီးသည့္ ကာလအထိသာ ၿဖစ္သည္။ 

အခန္း (၁၈)

ၿပစ္မႈႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား

၆၅။ မည္သူမဆုိ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရွိဘဲ

လုပ္ကုိင္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား ငါးနွစ္ထက္မပုိေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

၆၆။ မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဳးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူအား သုံးနွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္- 

 (က) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ပုိင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္



ရွိသူ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ စံခိ်န္စံညႊန္း

သတ္မွတ္ခ်က္ကုိၿဖစ္ေစ၊ မူလအေနအထားကုိၿဖစ္ေစ ေၿပာင္းလဲၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ 

 (ခ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗုိင္းရပ္စ္

သို႔မဟုတ္ အၿခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ေစၿခင္း၊ 

 (ဂ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကုိ အသုံးၿပဳ၍ေငြေႀကးႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္

ရပ္ကို ခုိးယူၿခင္း၊ လိမ္လည္ၿခင္း၊ အလဲြသုံးစားၿပဳၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳး 

ပ်က္စီးေစၿခင္း၊ 

 (ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကုိ အသုံးၿပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား

ေၿခာက္လွန္႔ေတာင္းယူၿခင္း၊ အႏုိင္အထက္ၿပဳၿခင္း၊ မတရား တားဆီး 

ကန္႔ကြက္ၿခင္း၊ အသေရဖ်က္ၿခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ မေလ်ာ္ႀသဇာ သုံးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း၊ 

၆၇။ မည္သူမဆုိ လုိင္စင္ရယူၿပီးမွသာ အသုံးၿပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး

ပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ လုိင္စင္မရွိဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိၿခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳၿခင္းကုိ 

က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူအား တစ္နွစ္ထက္ 

မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံး ၿဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။ 

၆၈။ မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား တစ္နွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ 

ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္- 

 (က) မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မရုိးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္

ဆက္သြယ္ၿခင္း၊ ဖမ္းယူၿခင္း၊ ပုိ႔လႊတ္ၿခင္း၊ ၿဖန္႔ခိ်ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေဝၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

 (ခ) သတင္းအခ်က္အလက္ ပုိ႔လႊတ္ၿခင္း၊ ဖမ္းယူၿခင္း၊ ဆက္သြယ္ၿခင္း၊

ေပးေဝၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿဖန္႔ခိ်ၿခင္းကုိ ခြင့္ၿပဳခ်က္ မရွိဘ ဲ တားၿမစ္ၿခင္း၊ 

တားဆီး ပိတ္ပင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ 



 (ဂ) ဦးစီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ တားၿမစ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည့္ ေနရာအတြင္းသို႔ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိဘဲ 

ဝင္ေရာက္ၿခင္း၊ 

 (ဃ) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိသူက တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္းခံရသည္ ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား 

တာဝန္ဝတၱရား ထမ္းေဆာင္မႈကုိ တားၿမစ္ၿခင္း၊ တားဆီး ပိတ္ပင္ၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ 

၆၉။ မည္သူမဆုိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစဲြဆုိၿခင္းကိစၥႏွင့္ တရားရုံး

အမိန္႔အရ ထုတ္ေဖာ္ၿပသရန္ ခြင့္ၿပဳထားသည့္ကိစၥမ်ားမွအပ ယုံႀကည္စိတ္ခ်ရေသာ 

စနစ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စနစ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ ထားရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿခင္း မရိွသည့္ အၿခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ 

ထုတ္ေဖာ္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား တစ္နွစ္ထက္ 

မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၇ဝ။ လုိင္စင္ ရရွိသူ မည္သူမဆုိ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းႏွင့္

ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းကုိၿဖစ္ေစ အသုံးၿပဳေႀကာင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိေႀကာင္း၊ ၿဖည့္ဆည္း 

ေပးေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းေႀကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ၿခင္း 

ခံရလွ်င္ ထုိသူအား တစ္နွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ 

ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၇၁။ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ဦးစီးဌာနကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးဌာနက

ဖဲြ႔စည္းေသာ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအၿဖစ္ 

တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ၿခင္းကုိ ဟန္႔တားၿခင္း သို႔မဟုတ္ တားဆီးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္းၿပဳလွ်င္ ထုိသူအား ေၿခာက္လထက္ မပုိေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏၿ္ဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၇၂။ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊



အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားပါ

တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း 

ခံရလွ်င္ ထုိသူအား ေၿခာက္လထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ 

ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံး ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၇၃။ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဳးလြန္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ၿဖစ္ေစ၊

ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ရာတြင္ ပူးေပါင္းႀကံစည္လွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ အားေပးကူညီလွ်င္ၿဖစ္ေစ 

ယင္းၿပစ္မႈအတြက္ ဤဥပေဒတြင္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည္။ 

အခန္း (၁၉)

အေထြေထြ

၇၄။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး

က႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နည္းပညာစံခိ်န္စံညႊန္းကိစၥမ်ား၊ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အသုံးၿပဳသူကုိ အကာအကြယ္ေပးၿခင္းဆုိင္ရာ 

ကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ၿခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အႀကံၿပဳေပးႏုိင္ေရးအတြက္ 

အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ အမိန္႔ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ၿပန္ၿပီး ဝန္ႀကီး 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမွ တာဝန္ေပးအပ္သူက ဥကၠ႒အၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သတင္း 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသုံးၿပဳ 

သူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ ဦးစီးဌာနစသည့္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရး 

အႀကံေပး ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

သီးၿခားၿပ႒ာန္း ေပးရမည္။ 

၇၅။ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ မည္သည့္

သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိမဆုိ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသား 

မ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က 

သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ လုိအပ္သလုိညႊန္ႀကား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 



၇၆။ ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္

ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အမ်ားၿပည္သူ၏ အက်ိဳးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသူ 

တစ္ဦးဦးက လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္ရပ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ၿပဳလုပ္ေနမႈကုိ လုိအပ္ပါက ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရ၍ 

စစ္ေဆးၿခင္း၊ ႀကီးႀကပ္ၿခင္းႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္အသားတုိ႔ကုိ တင္ၿပေစၿခင္း 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 

၇၇။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၿခအေန

ေပၚေပါက္သည့္အခါ အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား ယာယီရပ္ဆုိင္းေရး၊ ဆက္သြယ္မႈ အမ်ိဳးအစား 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မၿပဳလုပ္ေရး၊ တားဆီးထိန္းသိမ္းထားရွိေရး၊ လုိအပ္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ယာယီထိန္းခ်ဳပ္သုံးစြဲေရးတုိ႔အတြက္ 

လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရရွိသူအား ညႊန္ႀကားႏုိင္သည္။ 

၇၈။ လုိင္စင္ရရွိသူသည္ ပုဒ္မ ၇၇ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္အား လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကုိ ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိရမည္။ 

၇၉။ ဤဥပေဒအရ တရားစဲြဆုိတင္ပုိ႔ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္

သက္ေသခံ ပစၥည္းသည္ တရားရုံးေရွ႕သို႔ တင္ပုိ႔ရန္ မလြယ္ကူေသာပစၥည္းၿဖစ္ပါက 

ယင္းသက္ေသခံ ပစၥည္းကို တရားရုံးေရွ႕သို႔ တင္ပုိ႔ရန္မလုိဘဲ မည္ကဲ့သို႔ 

ထိန္းသိမ္းထားေႀကာင္း အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ အၿခားစာရြက္ 

စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားၿဖင့္ တင္ၿပႏုိင္သည္၊ ယင္းသို႔ တင္ၿပၿခင္းကုိ တရားရုံး 

ေရွ႕သုိ႔ သက္ေသခံ ပစၥည္း တင္ၿပဘိသကဲ့သို႔ မွတ္ယူကာ သက္ဆုိင္ရာ 

တရားရုံးက ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္းၿပဳႏုိင္သည္။ 

၈ဝ။ (က) ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားကုိ ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ၿပစ္မႈမ်ားအၿဖစ္



သတ္မွတ္သည္။

 (ခ) ဤဥပေဒအရ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုၿဖင့္ တရားစဲြဆုိရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏

ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။ 

၈၁။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိင္စင္ခ၊ လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးၿမႇင့္ခ၊ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ အသုံးၿပဳခ၊

ဆက္သြယ္ေရး နံပါတ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

တုိ႔အတြက္ အခေႀကးေငြႏွင့္ ရက္လြန္ေႀကးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ 

၈၂။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးငွာ ဤဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ၿပဳခ်က္၊

လုိင္စင္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ကုိ ရယူၿခင္းမွလည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ပါက အခ 

ေႀကးေငြမ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရၿခင္းမွလည္းေကာင္း အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု 

သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြ႔ဲ၏ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ၿပဳႏုိင္သည္၊ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚ အေၿခအေနႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၿပည္ေထာင္စု 

အစုိးရ အဖြဲ႔၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္မလုိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္၊ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သို႔ ၿပန္လည္တင္ၿပရမည္။ 

၈၃။ ဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္း

ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီး 

ဌာန၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

၈၄။ ဦးစီးဌာနသည္- 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္က လက္ခံအတည္ၿပဳထားေသာ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္

ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိွႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 



 (ခ) အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား ႏွင့္အညီ

ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စာေမးပဲြမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီစဥ္က်င္းပၿပီး ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး 

ႏုိင္သည္။ 

၈၅။ The Myanmar Telegraph Act, 1885 ႏွင့္ The Myanmar Wireless 

Telegraphy Act, 1934 တုိ႔အရ- 

 (က) ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးေသးေသာ လုိင္စင္ကုိ ဤဥပေဒ

အရ ထုတ္ေပးသည့္ လုိင္စင္ဟု မွတ္ယူရမည္ၿဖစ္ၿပီး ထုိလုိင္စင္ သက္တမ္း 

ကုန္ဆုံးသည့္ေန႔ အထိသာ အတည္ၿဖစ္ေစရမည္။ ထုိလိုင္စင္သက္တမ္း 

ကုန္ဆုံးသည့္အခါ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါက လုိင္စင္ 

သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထား ရယူ 

ရမည္။ 

 (ခ) ထုတ္ၿပန္ခ့ဲေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ႀကား

ခ်က္မ်ားကုိ ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႕ဆက္လက္ က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ 

၈၆။ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ 

ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဤဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔မွ နွစ္နွစ္ 

အတြင္း သတ္မွတ္ဖဲြ႔စည္းရမည္။ 

၈၇။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ

စကားရပ္ တစ္ခုခု၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေပးရန္ လုိအပ္လာပါက 

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ ရွင္းလင္းေပးႏုိင္သည္။ 

၈၈။ ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

 (က)  ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္း

မ်ားကုိ ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္ 



သည္။ 

 (ခ) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္ႏွင့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ 

အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

၈၉။ ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားကုိ ဤဥပေဒၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္-

 (က) The Myanmar Telegraph Act  1885.

 (ခ ) The Myanmar Wireless Telegraphy Act 1934.

  

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးသည္။ 

 

 

                                                             (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                              ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                                   ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 


