
 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်  ၁၆ / ၂၀၁၄ 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊    သီတင်းကတ်လြပည့် ကျာ်   ၆    ရက် 

( ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ   ၁၄    ရက် ) 

 ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၈၈၊ ပဒ်မခွဲ(က) အရအပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိထတ်ြပန်လိက်သည်။ 
 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 
 

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာစကားရပ်များသည ် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်အတိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည-် 

(က) သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာငဆ်ိသည်မှာ ဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနက 
ထတ်ြပန်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊အမိန် ၊့ 
ညန်ကားချက်၊လမ်းညန်ချက်၊ကျင့်ဝတ်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများကိဆိသည်။ 

(ခ) လာက်ထားြခင်းဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်၊ ဆက်သွယ် ရး 

ပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်တိက့ိ ရယူရန်နှင့် သက်တမ်းတိးြမင့်ရန်အတွက် လာက်လာပစနှင့် 

လိင်စင် လာက်ထားသည့်လပ်ငန်းစဉ်တိက့ိဆိသည်။ 

(ဂ) လမ်းမိးပိင်ခွင့် (Controlling Interest) ဆိသည်မှာပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးသည်အြခားအဖွဲအ့စည်း 

တစ်ခတွင်မဲ ပးပိင်ခွင့် (Voting Stock)၊အဖွဲ ဝ့င်ပိင်ဆိင်ခွင့် (Membership Interest) 

သိမ့ဟတ် အစစပ်ပိင်ဆိင်ခွင့် (General Partnership Interest) ၏၅၀ရာခိင်နန်းထက ် ပိမိ 

သာပမာဏကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စပိင်ဆိင်ထားသည့် ပိင်ဆိင်မအ ြခအ န 

သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးအား အာက်ပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊အားလးကိြဖစ် စ 

ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်ရ စသည့်ပိင်ဆိင်မအ ြခအ နကိဆိသည-် 

(၁) အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ခ၏ဒါရိက်တာအဖွဲသ့ိမ့ဟတ်စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတ၏ီ၅၀ ရာခိင်နန်း 
အထက်ကိခန်ထ့ားနိင်ြခင်း၊ 

 

(၂) အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ခ၏ နစ့ဉ်လပ်ငန်းများကိကွပ်ကဲ သာအဆင့်ြမင့်အမ ဆာင်အရာရိှ 
(Senior Executive) များအားခန်ထ့ားြခင်း၊အဆင့်တိးြမင့် ပးြခင်း၊အဆင့်ချထားြခင်းနှင့် 
ထတ်ပယ်ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊ 



 
၂ 
 

(၃) အြခားအဖဲွအ့စည်းတစ်ခ၏အ ရးကီး သာရင်းနီှးြမုပ်နှမ၊အပ်ချုပ်မသိမ့ဟတ်စီမခန်ခဲွ့မ 

ဆိင်ရာဆးြဖတ်ချက်များကိချမှတ်ြခင်း၊ 

(၄) အြခားအဖဲွအ့စည်းတစ်ခ၏စီမခန်ခဲွ့မဆးြဖတ်ချက်များကိ ချမှတ်ရာတွင် အဓိကကျ သာ 

နရာမှပါဝင်ြခင်း၊ 

(၅) အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ခ၏ နစ့ဉ်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စီမခန်ခွ့ဲနိင်ြခင်း၊ 

(၆) အြခားအဖွဲအ့စည်းတစ်ခကြဖည့်ဆည်း ပး သာဝန် ဆာင်မ၏သ ဘာသဘာဝသိမ့ဟတ် 

ဝန် ဆာင်မပစ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊နန်းထားများကိ ဆးြဖတ်ရာတွင် သိသိ 

သာသာလမ်းမိးမြပုနိင်ြခင်း။ 

(ဃ) စျးကွက်လမ်းမိး သာလိင်စင်ရရှိသ ူ (Dominant Licensee) ဆိသည်မှာလပ်ငန်း 

တစ်ခသည်အြခားလပ်ငန်းများနှင့်ပူး ပါင်း၍ြဖစ် စ၊မပူး ပါင်းဘဲြဖစ် စ၊ယှဉ် ပို င်သူများနှင့်

သးစွဲသူများအ ပ သိသာ သာအတိင်းအတာတစ်ခအထိလွတ်လပ်စွာြပုမူ ဆာင်ရွက်နိင်သည့်

စီးပွား ရးအင်အားကိရရှိထားသည့်အ ြခအ နတစ်ရပ်ကိဆိသည်။ 

(င) အမှန်တကယ်သးစွဲသူ(End User) ဆိသည်မှာလိင်စင်ရရှိသ ူ တစ်ဦးကြဖည့်ဆည်း ပး သာ 

ဆကသွ်ယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကရိယူသးစဲွသည့်လင်ိစင်ရရိှ သာအြခားသူတစ်ဦး မဟတ ်

သည့်လပ်ငန်းတစ်ခသိမ့ဟတ်လူပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးကိဆိသည်။ 
 

(စ) ြပည်ပမှပဂ္ဂိုလဆ်ိသည်မှာ- 

(၁) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏နိင်ငသားမဟတ်သူ၊ 

(၂) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏နိင်ငသားမဟတသ်တူစ်ဦးဦးကလမ်းမိးပိင်ခွင့် 

ကိရရှိထားသည့်တရားဝင်အဖွဲအ့စည်းသိမ့ဟတ်ြမန်မာနိင်ငတွင်စတင်တည် ထာင်ြခင်း

သိမ့ဟတ်ဖွဲ စ့ည်းထားြခင်းမဟတ်သည့်အဖွဲအ့စည်း၊ 

(၃) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏အစိတ်အပိင်းမဟတ်သည့်အစိးရအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တွင် အ ြခစိက်ထားရိှသည့်အြခားနိင်င၏အစိးရအဖဲွ။့ 

(ဆ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါကလ်ပ်ငန်းဆိသညမှ်ာြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ 

နိင်င တာ်နှင့်တစ်ခသိမ့ဟတ်တစ်ခထက်ပိ သာြပည်ပချိတ်ဆက်မ နရာများအကားအြပည် 

ြပည်ဆိင်ရာ ဆက်သွယ်မနှင့် ချိတ်ဆက်မတိက့ိ ရရှိ စနိင်သည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ 

လပင်န်းြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတွက် ကန်ွရကအ် ထာက်အကူြပုပစ္စည်းတစ်ခအားတည် ဆာက် 

ြခင်းနင့်ှ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဆိသည်။ 

 



 
၃ 

 

(ဇ) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင်ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း 

ရိှဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအတွက်လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအ ြခခဖွဲ စ့ည်း

တည် ဆာက်မနှင့်မူများကိဆိသည။် 

(ဈ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး(Individual) ဆိသည်မှာ 

ြမြပင်အ ြခစိက်လိင်းထတ်လင့်မ၊ ြမြပင်အ ြခစိက် ရဒီယိထတ်လင့်မ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်း၊ မိဘိင်းအ ြခစိက်စခန်း၊ ရ အာက် ကဘယ်လ်၊  ဂိုဟ်တ 

ြမြပင်စခန်းနှင့် ဂိုဟ်တအ ထာက်အကူြပုအြခားပစ္စည်းများတိကိ့ တည် ဆာက်ြခင်း၊ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း၊၄င်းတိက့ိအသးြပု၍ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းနှင့် 

ြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတွက် ခွင့်ြပု ပး သာ လပ်ငန်းလိင်စင်အမျိုးအစားကိဆိသည်။ 

(ည) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class) ဆိသည်မှာ တာဝါများ၊ 

ဆက်သွယ် ရးအချက်ြပမများနှင့် ထတ်လင့်ဖမ်းယူမများအတွက ် အသးြပုသည့်တိင်များ 

(masts)၊ ပိက်လးများ၊ကျင်းများ၊တိင်များ (Poles)၊ ဒါ့ခ်ဖိင်ဘာကို းများ (dark fibre)        

က့ဲသိ ့ သာ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကိ လိင်စင်ရရိှ သာအြခားသူတိအ့ား ငှားရမ်း 

ထာက်ပ့နိင် ရးအတွက် ခွင့်ြပု ပး သာ လပ်ငန်းလိင်စင်အမျိုးအစားကိဆိသည်။ 

(ဋ)  ပဂ္ဂိုလဆ်ိသည်မှာ လူပဂ္ဂုလ်၊ဌာန၊အဖဲွအ့စည်းကိဆိသည်။ 

(ဌ)  ပဂ္ဂလိကဆက်သွယ် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း (Private Telecommunications Service) 

ဆိသည်မှာအမှန်တကယ်သးစွဲသူသိမ့ဟတ်လိင်စင်ရရှိ သာအြခားသူတစ်ဦးအားအများြပည်သူ 

သးကွန်ရက်နှင့် အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်မမရိှဘဲ တစ် နရာမှတစ် နရာသိ ့ တိက်ရိက်   ချိတ်ဆက ်

ပးသည် ့(Point-to-Point Connectivity) ဆက်သယ်ွ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကဆိိသည်။ 

(ဍ) အများြပည်သူဆိင်ရာဆကသ်ွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း (Public Telecommunications 

Service)ဆိသည်မှာအများြပည်သူတစ်ရပ်လးအသးြပုနိင်သည့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်

ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်များကိဆိသည်။ 

(ဎ)သက်ဆိင် သာဝင် င ွ (Relevant Revenue) ဆိသည်မှာ လိင်စင်ရရှိသူက အမှန်တကယ် 

သးစွဲသူနှင့်လိင်စင်ရရှိ သာအြခားသူများသိဆ့က်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မများ ပးြခင်းြဖင့်ရရှိမည့်

ဝင် ငွမှထိကဲ့သိဝ့န် ဆာင်မ ပးရန်အတွက်လပ် ဆာင်ရသည့်အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မ၊ ချိတ် 

ဆက်မ သိမ့ဟတ် လက်ကားနန်းြဖင့် ရယူထား သာဝန် ဆာင်မများအတွက် လိင်စင်ရရှိ သာ 

အြခားသူများသိ ့ ပး ချရမည့်စရိတ်စကများကိနတ်ပယ်၍ကျန်ရှိ သာဝင် ငွအပိင်းကိဆိသည်။ 

 

 



 
၄ 
 

အခန်း(၂) 

ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်နှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင ်
 

၃။ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင် 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၃ နှင့်နည်းဥပ ဒ ၇၊ ၈ နှင့် ၉ တိအ့ရလိင်စင်ထတ် ပးြခင်းလပ်ငန်းစဉ်အဆင့် 

ဆင့်အားရှင်းလင်းလွယ်ကူ စရန်၊ဝန် ဆာင်မအသစ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်တိးချဲ ြ့ခင်းကိအား ပးရန်၊ 

အမှန်တကယ်သးစဲွသူများကဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်များနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

အားရယူသးစွဲမကိတိးတက်လာ စရန်တိအ့တွက်ဘက်စဝန် ဆာင်မ(multi-service) လိင်စင်ထတ် 

ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင်များကိ ြပ ာန်းထားပါသည်။ 

(က) နည်းဥပ ဒ ၄ အရ ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးသည် ယဘယျအားြဖင့်လိင်စင်အမျိုးအစားတစ်ခတည်းကိသာ 

လာက်ထားရမည်။ ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင် ဆာင်ရွက်လသိည့်ဆက်သယ်ွ ရးဝန် ဆာင်မ 

အမျို းအစားကိ ဖာ်ြပရမည်။ 

(ခ)  ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်များက ိ ခွဲြခားမမရှိဘဲစိစစ် ပီး သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် 

ဝန်ကီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကီးဌာန၏ ညန်ကားချက်နှင့်အညီ ဦးစီးဌာနမှလပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ခွင့်ြပု ပီး နာက် လိင်စင် 

ရရှိသူသည် နည်းဥပ ဒ ၁၇ အရ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များ ြဖည့်စွက် 

ဆာင်ရွက် ပးလိ သာအခါ- 

(၁) ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များ ြဖည့်စွက်မ ဆာင်ရွက်မီ အနည်းဆး      

ရက် ပါင်း  ၃၀  ကိုတင်၍ ဦးစီးဌာနထ တင်ြပရမည်။ 

(၂) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ်- အထူး(Individual) ရရိှသူသည် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းလပ်ကင်ိခွင့်အတွက် ကိုတင်ခွင့်ြပု 

ချက်ရရိှရန် ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည။် 

၄။ လိင်စင်ထတ် ပးသည့်စနစ် 

နည်းဥပ ဒ ၃ အရ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင်သည် ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးလင် ယဘယျအားြဖင့် 

လိင်စင်တစ်ခတည်းကိသာ ကိင် ဆာင်ရ သာ လိင်စင်ထတ် ပးသည့်စနစ်အရ အာက်ပါအတိင်း 

တည် ဆာက်ထားသည-် 

(က) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-် အထူး(Individual)  ကိရရှိထားသူ 

သည ် အြမင့်ဆးလပ်ငန်းအဆင့်ကိ  ရရိှထား ပီး  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း  



 
၅ 

 

လိင်စင်-အထူး(Individual)၊ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် - သာမန ်

(Class)၊ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်နှင့်အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်များအရ 

ခွင့်ြပုထား သာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအားလးကိလပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည်။ ကွန်ရက်အ ထာက ်

အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး(Individual)ရရှိသူများသည ်လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း 

ဆိင်ရာမူ ဘာင်အရ ထတ် ပးနိင် သာ အြခားမည်သည့်လိင်စင်ကိမ  လာက်ထားရန်မလိပါ။ 

(ခ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန် (Class) ကိ ရရိှထားသူသည် 

ယင်းလိင်စင်အရခွင့်ြပုထား သာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိသာလပ်ကိင်ခွင့်ရိှသည်။ကန်ွရက်

အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် -သာမန်(Class) ကိရရှိထားသူသည ် ကွန်ရက် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သိမ့ဟတ်အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တစ်ခခကိ လာက် 

ထားနိင် ပီး အများဆးလပ်ငန်းလိင်စင်နှစ်ခကိ တစ် ပို င်တည်းရယူနိင်သည်။ 

(ဂ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ကိရရှိထားသူသည်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင ်

နှင့်အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်များအရခွင့်ြပုထား သာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား

လးကိလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာ်လည်းကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး 

(Individual) နှင့် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class) များ 

အရခင့်ွြပုထား သာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအားလပ်ကိင်ခွင့်မရှိပါ။ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ ်

ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန်(Class) 

တစ်ခကိ လာက်ထားရယူနိင် ပီးနည်းဥပ ဒခဲွ(င)အရသတမှ်တထ်ားသည့်အတင်ိးအများဆး 

လပ်ငန်းလိင်စင်နှစ်ခကိ တစ် ပို င်တည်းရယူနိင်သည်။ 

(ဃ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ် ယင်းလိင်စင်အရခွင့်ြပုထား သာလပ်ငန်းများ 

ကိသာလပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည်။အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်ကွန်ရက်အ ထာက်

အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- သာမန် ( Class ) တစ်ခကိ လာက်ထားရယူနိင် ပီး    

နည်းဥပ ဒခဲွ(င)အရ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း အများဆးလပ်ငန်း လိင်စင်နှစ်ခကိ 

တစ် ပို င်တည်းရယူနိင်သည်။ 

(င)  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class)၊ကွန်ရက်ဝန် ဆာင် 

မလပ်ငန်းလိင်စင်၊အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တစ်ခခရရှိထားသူ သိမ့ဟတ် ယင်း  

လိင်စင်များအနက ် နှစ်ခကိရရှိသူက အြခားလိင်စင်အမျို းအစား အာက်ရှိ ဆက်သွယ် ရး 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်လိပါက နည်းဥပ ဒ ၁၇ အရ အာက်ပါအတိင်း 

ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည-် 

 

  



 
၆ 

 

(၁) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိထားသူသည ် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် 

ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး(Individual)  ထပ်မရရိှ ပီးပါက မူလလပ်ငန်းလိင်စင်အား 

ဖျက်သိမ်းရမည်။ ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ် ယင်းလပ်ငန်းလိင်စင ်

အြပင် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-် သာမန် (Class) ကိပါ 

ထပ်မရယူနိင်သည်။ 

(၂) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်ယင်းလိင်စင်အစားကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းလိင်စင် သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် -

အထူး(Individual) ကိရယူ ပီးပါကမူလလပ်ငန်းလိင်စင်ကိဖျက်သိမ်းရမည်။ အသးချဝန် 

ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသညယ်င်းလပ်ငန်းလိင်စင်အြပင်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပ  ု

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- သာမန် (Class) ကိပါ ထပ်မရယူနိင်သည်။ 

(၃) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန်(Class) ရရှိထားသူသည ်

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး(Individual) ရရိှပါက 

မူလလပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ဖျက်သိမ်းရမည်။ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင်- သာမန်(Class) ရရိှသူသည်ယင်းလပ်ငန်းလိင်စင်အြပင် ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းလိင်စင် သိမ့ဟတ် အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်ကိပါ ထပ်မရယူနိင်သည်။ 

၅။ လိင်စင်ရယူရမည့်လပ်ငန်းများ 

(က) ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ဝန် ကီးဌာနက သာ်လည်း ကာင်းကင်းလွတ်ခွင့် ပးထားြခင်း 

မရှိခဲ့ပါက ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းနှင့် 

အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၃ အရ 

ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးသည် လိင်စင် လာက်ထားရယူရန်လိအပ်သည်။ 

(ခ) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၄ နှင့် ၆ တိအ့ရ ဝန် ကီးဌာနသိမ့ဟတ်ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာ 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် သိမ့ဟတ် လင်းနန်းစဉ် 

အသးြပုခွင့်များကိခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

(ဂ) လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးသည ် ဆက်သယ်ွ ရးကွန်ရက်တစ်ခကိ တည် ထာင်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက ်

ြခင်းသိမ့ဟတ်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းအတွက်လိအပ်ပါကမိမိ၏လငိ်စင်များအြပင်

နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း သီးြခားခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

၆။ လိင်စင်ရယူြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည်မည်သည့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိမဆိ လိင်စင်ရယူြခင်းမှ 

ဥပ ဒနှင့်အညီကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတစ်ခခကိလိင်စင် 



 
၇ 

 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုမည့်ဆးြဖတ်ချက်သည်ပွင့်လင်းြမင်သာ၍မတရမည်ြဖစ် ပီးယင်းဆးြဖတ်ချက်

အားအများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်း ြပုလပ် ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၂ အရ ဝန်ကီးဌာနသည်ပဂ္ဂ လ်၊ဌာန၊အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခအား 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်လိင်စင်ရယူြခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ပဂ္ဂုလ်၊

ဌာန၊အဖွဲအ့စည်းတစ်ခကိလိင်စင်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုမည့့််ဆးြဖတ်ချက်သည်ပွင့်လင်းြမင်သာ၍မတ

ရမည်ြဖစ် ပီး အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းြပုလပ် ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး(Individual) နှင့်ကွန်ရက် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၃ အရ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး 

(Individual) သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တိအ့တွက်လိင်စင် လာက်ထားမအား 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်-သာမန် (Class) နှင့် အသးချဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းလိင်စင်များ လာက်ထားမတိထ့က ်ပိမိစိစစ်ရန်လိအပ်သည်။ 

(က) လာက်လာပစများ 

(၁) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး (Individual)နှင့် ကွန်ရက် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တိကိ့ ဦးစီးဌာနသိသ့တ်မှတ်ထား သာ လာက်လာပစြဖင့် 

လာက်ထားရမည်။ 

(၂) လိင်စင် လာက်ထားသူသည ် မိမိ ဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် လပ်ငန်းများအတွက် သင့် 

လျာ်သည့်လိင်စင်အမျိုးအစားကိဆးြဖတ်ရမည်ြဖစ် ပီးသက်ဆိင်ရာလိင်စင်အမျို းအစားနှင့်

ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အားလးကိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ၍ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရ 

မည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် လာက်လာပစများအားသတ်မှတ်ထားရမည်ြဖစ် ပီး ဝက်ဘ်ဆိက်တွင် 

အများြပည်သူရရှိနိင် အာင် ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

 (ခ) ြဖည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်နှင့် ပး ဆာင်ရမည့်အခ ကး ငွ 

(၁) ဦးစီးဌာနသည် လာက်လာတွင် ြဖည့်စွက်ရမည့် လိအပ် သာအချက်အလက်များကိ ထတ် 

ြပန်ထားရမည်ြဖစ် ပီးဝန်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနမှခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာဆးြဖတ် 

ချက်များကိမှန်ကန်စွာချမှတ်နိင်ရန်အလိငှ့ာ ယင်းအချက်အလက်များသည်အခါ အား လျာ် 

စွာ ြပာင်းလဲနိင်သည်။ 

 



 
၈ 

(၂) လိင်စင်အမျို းအစားတူညီပါက သတမှ်တထ်ား သာ လာက်လာပစတင်ွ ြဖည့်စွက်ရမည့် 

အချက်အလက်များသည်လိင်စင် လာက်ထားသူများအားလးအတွက် တစ် ြပးညီြဖစ်ရမည်။ 

(၃) ဤနည်းဥပ ဒများအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်မှအပ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ်

လာက်ထားသည့်အချိန်တွင်စီမခန ့်ခွဲမစရိတ်ကာမိ စရန်အတွက်ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်

ထား သာ လာက်လာ ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(ဂ) လာက်လာတွင ် ြဖည့်စွက်ထား သာအချက်အလက်များသည် ြပည့်စမမရှိခဲ့လင် သာ ်

လည်း ကာင်း၊တိကျမှန်ကန်မမရှိခဲ့လ င် သာ်လည်း ကာင်းဦးစီးဌာနသည်လအိပ် သာအချက် 

အလက်များကိ လာက်ထားသူထသိစ့ာြဖင့် ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ လာက်ထားသူသည်ဦးစီး 

ဌာနက တာင်းခလာ သာအချက်အလက်များကိ လာက်လာပစတွင်မှန်ကန် အာင်ြပင်ဆင ်

ြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည် လာက်ထားရမည်။ 

(ဃ) လာက်ထားချက်အား ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်လအိပ်ပါက ဦးစီးဌာနက ြပင်ဆင်ရန် လိအပ် 

သည်ဟ ဖာ်ြပ သာအ ကာင်းအချက်အားလးကိမှန်ကန် အာင်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်၍ဦးစီးဌာန

၏အ ကာင်းကားစာရရှိ ပီးရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ြပန်လည် လာက်ထားရမည်။ ြပန်လည် 

လာက်ထားရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက နှာင့် နှးကန် ့ကာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအားစာြဖင့်တင် 

ြပထားခ့ဲြခင်းမရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊တင်ြပသည့်အ ကာင်းြပချက်အားခိင်လမမရှိဟဦးစီး

ဌာနက ဆးြဖတ်လင် သာ်လည်း ကာင်း လာက်ထားချက်ကိြငင်းပယ်နိင်သည။် 

(င) ၀န်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနသည်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး 

(Individual)သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တိအ့တွက်ြပည့်စမှန်ကန်သည့် 

လာက်ထားချက်ကိလက်ခရရှိ ပီးရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်းစိစစ်၍ ဆးြဖတ်ချက်အားအ ကာင်း 

ြပန်ကားရမည်။ 

(စ) ြပည့်စမှန်ကန် သာ လာက်ထားချက်ကိစိစစ်ြခင်းသည ် ရက် ပါင်း၆၀ထက် ကျာ်လွန်မည်ဟ 

ခန်မှ့န်းပါကဦးစီးဌာနသည် ထိသိ ့ကန် ့ကာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအား လာက်ထားသူထစာ 

ြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ အဆိပါအ ကာင်းကားစာတွင် လာက်ထားချက်အားစိစစ်မ ပီးစီး 

မည့်ခန ့မှ်န်း နရ့က်နှင့်ဆးြဖတ်ချက်အား အ ကာင်းြပန်ကား ပးမည့် ခန်မှ့န်း နရ့က်ပါဝင်ရမည်။ 

(ဆ) လာက်ထားချက်အားြပန်လည်စိစစ်သည့်အချိန်ကာလသည ် နည်းဥပ ဒ ၉ တွင် ဖာ်ြပထား 

သည့် လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအထူးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရိှလင်ကန်က့ာ 

ရ ကာင်း အ ကာင်းကားစာထတ်သည့် နရ့က်မ ှ ရက် ပါင်း ၆၀ ထက်မပိ စရ။ လိင်စင် 

ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအထူးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စများတွင်  လာက်ထားချက် 

အား ြပန်လည်စိစစ်သည့်အချိန်ကာလသည်  ကန် ့ကာရ ကာင်း အ ကာင်းကားစာထတ်သည့် 

 



 
၉ 

 

နရ့က်မ ှရက် ပါင်း ၉၀ ထက်မပိ စရ။ 

(ဇ) ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်အားခွင့်ြပု ကာင်း သိမ့ဟတ်ြငင်းပယ် ကာင်းကိ လာက် 

ထားသူထသိ ့စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 

(၁) လာက်ထားချက်ကိခွင့်ြပုပါက ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ် - 

အထူး(Individual)  သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် ထတ် ပးရန်အတွက် 

လာက်ထားသူက ပး ဆာင်ရမည့်ကနဦးလိင်စင်ခ(initial fees)အပါအဝင် အြခား သာ 

သက်ဆိင်သည့်အခ ကး ငွများကိ လာက်ထားသူထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 

(၂)  လာက်ထားချက်ကိ ြငင်းပယ်ပါက ကျို း ကာင်းခိင်လ သာ အ ကာင်းြပချက်ရှိရမည ်

ြဖစ် ပီးထိအ ကာင်းြပချက်များကိစာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ြငင်းပယ်ခရ သာ လာက်

ထားသူသည်ြပန်လည် လာက်ထားနိင်သည်။ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင် လာက်လာ ကးကိ

ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(စျ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး( Individual) နှင့် ကွန်ရက် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်များကိခွဲြခားမမရှိဘဲလိင်စင်အ ရအတွက်ကန ့်သတ်ချက်မရှိထတ ်

ပးရမည်။ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး(Individual) နှင့် 

ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အ ရအတွက်ကိ ကန်သ့တ်ရန်ဆးြဖတ် သာ မည်သည် ့

ဆးြဖတ်ချက်မဆိ ရှားပါး သာအရင်းအြမစ်ကန်သ့တ်ချက်များက့ဲသိ ့ သာ ကျိုး ကာင်းခိင်လ 

သည့်အ ကာင်းြပချက်များအ ပ တွင်အ ြခခရမည်ြဖစ် ပီးယင်းသိ ့ သာဆးြဖတ်ချက်များအား

အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်း ြပုလပ် ပီးမှသာချမှတ်ရမည်။ 

(ည) ဤနည်းဥပ ဒများအရကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး (Indivi 

-dual) လာက်ထားချက်အြပင် လင်းနန်းစဉ်အသးြပုခွင့်ကိ သီးြခား လာက်ထားရမည်။ 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်-အထူး (Individual) သည် ရှားပါး 

သာ အရင်းအြမစ်များကိ အသးြပုခွင့်အား အာမခြခင်းမရှိပါ။ 

(ဋ) ဤနည်းဥပ ဒများအရ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး 

(Individual)သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အတွက် လာက်ထားချက်အြပင်

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ 

နည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီသီးြခား လာက်ထားရမည။် 

 

 

 



 
၁၀ 

၈။ အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်နှင့်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် -

သာမန်(Class) ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ 

 ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၃ အရ  ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးသည ်  အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း လိင်စင် 

သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ် -သာမန်(Class) ကိ ဦးစီးဌာနသိ ့

မှတ်ပတင် ပစြဖင့် လာက်ထားနိင် ပီး မှတ်ပတင်ပစြဖင့် လာက်ထားြခင်းသည် ကွန်ရက်အ ထာက ်

အကူြပု ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး(Individual) သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင် လာက်ထားြခင်းထက ်ပိမိရိးရှင်းသည်။ 

(က) မှတ်ပတင်ပစများ 

(၁)  အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မ  

လပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class) တိက့ိ သတ်မှတ်ထား သာမှတ်ပတင်ပစြဖင့်ဦးစီးဌာနသိ ့

လာက်ထားရမည်။ 

(၂) လိင်စင် လာက်ထားသူသည် မိမိ ဆာင်ရွက်လိသည့်လပ်ငန်းများအတွက် သင့် လျာ်သည့် 

လိင်စင်အမျို းအစားကိဆးြဖတ်ရမည်ြဖစ် ပီးသက်ဆိင်ရာလိင်စင်အမျို းအစားနှင့်ပတ်သက်

သည့်အချက်အလက်များကိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ၍ ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

(၃)  ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပတင်ပစများအား သတ်မှတ်ထားရမည်ြဖစ် ပီး ဝက်ဘ်ဆိက်တွင် 

အများြပည်သူရရှိနိင် အာင် ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

(ခ) ြဖည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်နငှ့် ပး ဆာင်ရမည့်အခ ကး င ွ

(၁) ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပတင်ပစတင်ွြဖည့်စွက်ရမည့် လိအပ် သာအချက်အလက်များကိ ထတ ်

ြပန်ထားရမည်ြဖစ် ပီးဝန်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနမှခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာဆးြဖတ်

ချက်များကိမှန်ကန်စွာချမှတ်နိင်ရန်အလိငှ့ာယင်းအချက်အလက်များသညအ်ခါအား လျာ်

စွာ ြပာင်းလဲနိင်သည်။ 

 (၂) လိင်စင်အမျို းအစားတူညီပါက သတ်မှတ်ထား သာမှတ်ပတင်ပစတွင ် ြဖည့်စွက်ရမည့် 

အချက်အလက်များသည် လိင်စင် လာက်ထားသူများအားလးအတွက် တစ် ြပးညီြဖစ်ရမည်။ 

(၃) ဤနည်းဥပ ဒများအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည်မှအပ လိင်စင် လာက်ထားသူသည ်

လာက်ထားသည့်အချိန်တွင်စီမခန ့်ခွဲမစရိတ်ကာမိ စရန်အတွက်ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်

ထား သာ လာက်လာ ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(ဂ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင်-သာမန်(Class) လာက်ထားသူမည်သူမဆိြပည့်စတိကျ ပီးလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် 

လာက်လာကိသက်ဆိင်ရာ လာက်လာ ကးနှင့်အတူ လာက်ထားလာပါက လာက်လာတွင ် 



 
၁၁ 

 

ဖာ်ြပထားသည့ ်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိခဲ့လင ်ဦးစီးဌာနသည် ဝန် ကီး 

ဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လိင်စင်ကိ ခွင့်ြပုရမည်။ 

(ဃ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင်- သာမန်(Class) လာက်ထားြခင်းသည ် အာက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် အကျိုးသက ်

ရာက်မမရှိ စရ- 

(၁) လာက်ထားသူသည် မှတ်ပတင်ပစတင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် 

ကိက်ညီမမရှိြခင်း၊ 

(၂) မှတ်ပတင်ပစတွင် ြဖည့်စွက်ထား သာအချက်အလက်များသည် ြပည့်စမမရှိြခင်း၊တိကျ 

မှန်ကန်မမရိှြခင်း သိမ့ဟတ် လက်မှတ် ရးထိးမထားြခင်း၊ 

(၃) လာက်ထားသူသည် သက်ဆိင်ရာအခ ကး ငွကိ ပး ဆာင်မမရှိြခင်း။ 

(င) မှတ်ပတင်ပစတွင် ြဖည့်စွက်ထား သာအချက်အလက်များသည ် ြပည့်စမမရိှခ့ဲလင် သာ် 

လည်း ကာင်း၊တိကျမှန်ကန်မမရိှခ့ဲလင် သာ်လည်း ကာင်းဦးစီးဌာနသည်လအိပ် သာအချက်

အလက်များကိ လာက်ထားသူထသိစ့ာြဖင့် ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ လာက်ထားသူသည်ဦးစီး

ဌာနက တာင်းခလာ သာအချက်အလက်များက ိ လာက်လာပစတွင် မှန်ကန် အာင်ြပင်ဆင် 

ြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည် လာက်ထားရမည်။ 
 

(စ) လာက်ထားသူသည် ဦးစီးဌာနကထပ်မ တာင်းခလာ သာ အချက်အလက်များကိ အြမန်ဆး 

ြပန်လည် ပးပိရ့မည်။ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ြပန်လည် ပးပိရ့န်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက နှာင့် နှး 

ကန် ့ကာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအားစာြဖင့်တင်ြပထားခဲ့ြခင်းမရှိလင် သာ်လည်း ကာင်း၊

တင်ြပသည့်အ ကာင်းြပချက်အား ဦးစီးဌာနမှခိင်လမရှိဟ ဆးြဖတ်လင် သာ်လည်း ကာင်း 

လာက်ထားချက်ကိ ြငင်းပယ်နိင်သည။် 
 

 

(ဆ) ဦးစီးဌာနသည် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-် သာမန် (Class) 

သိမ့ဟတ်အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တိအ့တွက် ြပည့်စမှန်ကန်သည့် လာက်ထား 

ချက်ကိ လက်ခရရှိ ပီးရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း စိစစ်၍ဆးြဖတ်ချက်အား အ ကာင်းြပန်ကား 

ရမည်။ 

(ဇ)  မှတ်ပတင်ပစြဖင့် လာက်ထားချက်က ိ စိစစ်ြခင်းသည ် ရက် ပါင်း ၃၀ ထက် ကျာ်လွန ်

မည်ဟခန်မှ့န်းပါကဦးစီးဌာနသည်ထိသိက့န် က့ာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအား လာက်ထား 

သူထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ အဆိပါအ ကာင်းကားစာတွင် လာက်ထားချက်အား 

စိစစ်မ ပီးစီးမည့် ခန ့မ်ှန်း နရ့က်နှင့် ဆးြဖတ်ချက်အား အ ကာင်းြပန်ကား ပးမည့်ခန်မှ့န်း 

နရ့က ်ပါဝင်ရမည်။ 



 
၁၂ 

 
 

 (စျ) မှတ်ပတင်ပစြဖင့် လာက်ထားြခင်းအား ြပန်လည်စိစစ်သည့် အချိန်ကာလသည် နည်းဥပ ဒ ၉ 

တွင် ဖာ်ြပထားသည့် လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအထူးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ဆိင် ြခင်း 

မရှိလ င် ကန် ့ကာရ ကာင်းအ ကာင်းကားစာထတ်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ ထက် မပိ 

စရ။ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာ အထူးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စများတွင် 

လာက်ထားချက်အားြပန်လည်စိစစ်သည့်အချိန်ကာလသည်ကန် ့ကာရ ကာင်းအ ကာင်း 

ကားစာထတ်သည့် နရ့က်မ ှရက် ပါင်း ၆၀ ထက်မပိ စရ။ 

 (ည) ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်ကိ ခွင့်ြပုပါက သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ ထတ် ပးရမည်။ 
လာက်ထားချက်ကိြငင်းပယ်ခဲ့ပါကကျို း ကာင်းခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ရှိရမည်ြဖစ် ပီး
ထိအ ကာင်းြပချက်များက ိ လာက်ထားသူထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ ြငင်းပယ်ခ 
ရ သာ လာက်ထားသူသည ် ြပန်လည် လာက်ထားနိင်သည်။ ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင ်
လာက်လာ ကးက ိထပ်မ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(ဋ)  အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း   

လိင်စင် -သာမန်(Class) ထတ် ပးမည့်အ ရအတွက်ကိ ကန်သ့တ်မထားရ။ 

၉။လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအထူးလပ်ငန်းစဉ်များ 
 

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ ၊ ပဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် (ဃ) တိအ့ရ ြပည်ပမှပဂ္ဂ လ်က 
လာက်ထားချက်နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့် 
လာက်ထားချက်တိ ့အတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူညီချက်က ိရယူရမည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်များကိလိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာအထူးလပ်ငန်းစဉ်များ 

နှင့်အည ီ ဦးစွာစိစစ်၍ ကျို း ကာင်းခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်အ ပ အ ြခခကာလိင်စင ်

ထတ် ပးြခင်းကိ ခွင့်ြပုရန် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ရန် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ဂ)  ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်လိအပ် သာ လာက်ထားချက် များကိ စိစစ ်
ရာတွင် နည်းဥပ ဒ ၇ နှင့်၈ ပါလပ်ငန်းစဉ်များအြပင် အာက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ 
ဆာင်ရွက်ရမည-် 

(၁) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း-အထူး(Individual)သိမ့ဟတ် ကွန်ရက် 
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားချက်ကိခွင့်ြပုြခင်း၊ြငင်းပယ်ြခင်းအားရက် ပါင်း 
၉၀ အတွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ ရက် ပါင်း ၉၀ ထက် ကျာ်လွန်မည်ဟ ခန်မ့ှန်းပါက 
ဦးစီးဌာနသည် ထိသိ ့ကန် ့ကာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအား လာက်ထားသူထ စာြဖင့ ်
အ ကာင်းကားရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါအ ကာင်းကားစာတွင် လာက်ထားချက်အား စိစစ်မ 
ပီးစီးမည့် ခန်မှ့န်း နရ့က်ကိ ဖာ်ြပရမည်။ ထိ နရ့က်သည ် အ ကာင်းကားစာထတ ်
သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၉၀ ထက်မ ကျာ်လွန် စရ။ 

 



 
၁၃ 

  

(၂)  အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် သိမ့ဟတ် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု ဝန် ဆာင ်

မလပ်ငန်းလင်ိစင်-သာမန်(Class) လာက်ထားချက်အားခွင့်ြပုြခင်း၊ြငင်းပယ်ြခင်းကိ 

ရက် ပါင်း ၆၀ အတွင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ ရက် ပါင်း ၆၀ ထက် ကျာ်လွန်မည်ဟ 

ခန်မှ့န်းပါက ဦးစီးဌာနသည် ထိသိ ့ကန် ့ကာရသည့်အ ကာင်းအရင်းအား လာက်ထား 

သူထ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်ြဖစ် ပီးအဆိပါအ ကာင်းကားစာတွင် လာက်ထားချက် 

အားစိစစ်မ ပီးစီးမည့်ခန်မှ့န်း နရ့က်ကိ ဖာ်ြပရမည်။ထိ နရ့က်သည်အ ကာင်းကားစာ 

ထတ်သည့် နရ့က်မ ှရက် ပါင်း ၆၀ ထက်မ ကျာ်လွန် စရ။ 

(ဃ) လာက်ထားချက်များက ိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ သ ဘာတူခွင့်ြပုသည်နှင့်တစ် ပို င်နက် 

ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရှိသူမှ ြဖည့်စွက် 

ဆာင်ရွက်မည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များအား ခွင့်ြပု ပးရန်အတွက် 

လိင်စင်အား မွမ်းမြပင်ဆင်ြခင်း (update) တိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(င)  လာက်ထားချက်များက ိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ ြငင်းပယ်ခ့ဲပါက ကျို း ကာင်းခိင်လ 

သာအ ကာင်းြပချက်ရိှရမည်ြဖစ် ပီး ဦးစီးဌာနသည်ထိအ ကာင်းြပချက်များကိ လာက်ထား 

သူထစာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ ြငင်းပယ်ခရ သာ လာက်ထားသူသည် ြပန်လည် 

လာက်ထားနိင်သည်။ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင် လာက်လာ ကးကိ ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည်။ 

 

၁၀။ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများြဖင့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

ဆကသွ်ယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်အရ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု 

ပစ္စည်းနှင့် ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၈ ပါ  နည်းပညာဆိင်ရာစချိန် 

စညွန်းများနှင့် ကိက်ညီရမည်။ 

၁၁။ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများကိြပင်ဆင်ြခင်း 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၈ အရ ဝန်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒနှင့်သက်ဆိင်ရာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်များတွင် ဖာ်ြပထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ အာင်ြမင် စရန်အတွက် 

လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိသိြ့ပင်ဆင်ရာတွင် အများ     

ြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းြပုလပ် ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 



 
၁၄ 

 

အခနး်(၃) 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်များအရလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာလပ်ငန်းများ 

၁၂။ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး (Individual) 

(က) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး( Individual) အရ လပ်ကိင် 

ခငွ့်ရှိ သာ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လိ သာပဂ္ဂ လ်များသည်နည်းဥပ ဒ ၇ နှင့် ၉ တိအ့ရ 

လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

(ခ)  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး (Individual) ရရိှသူသည် 

အာက်ပါတိက့ိလပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည်- 

(၁) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကိ  တည် ဆာက်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(၂) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် သိမ့ဟတ်  ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ်

ရရှိသူအားလိင်စင်ရရှိသူ၏ကွန်ရက်ပမာဏ (network capacity) အားလး သိမ့ဟတ် 

အစိတ်အပိင်းကိ ငှားရမ်းြခင်း၊ 

(၃) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင် သိမ့ဟတ် အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ်

ရရှိထားသည့်လိင်စင်ရရှိ သာ အြခားသူတစ်ဦးသိမ့ဟတ်အများြပည်သူသိ ့ ြပည်တွင်း၌ 

ြဖစ် စ၊ြပည်ပ၌ြဖစ် စအများြပည်သူဆိင်ရာသိမ့ဟတ်ပဂ္ဂလိကဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်

မလပ်ငန်းများကိြဖည့်ဆည်း ပးြခင်း။ 

(ဂ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး(Individual)အရလပ်ကိင်ခွင့် 

ရိှ သာလပ်ငန်းများတွင် အာက်ပါတိကိ့တည် ဆာက်ြခင်း၊ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊၄င်းတိက့ိအသးြပု

၍ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းနှင့်ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်းတိလ့ည်း

ပါဝင်သည်။ 

 (၁) ြမြပင်အ ြခစိက်လိင်းထတလ်င့်မ(terrestrialfixed line transmission) 
အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 

(၂) ြမြပင်အ ြခစိက် ရဒီယိထတ်လင့်မ(terrestrial radio transmission) 

အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 

(၃) မိဘိင်းအ ြခစိက်စခန်းအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 

(၄) ရ အာက် ကဘယ်လ ်(cable) အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 

(၅) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 



 
၁၅ 

 

(၆) ဂို ဟ်တ ြမြပင်စခန်းအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ၊ 

(၇) ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအတွက်ထတ်လင့်နိင်စွမ်းကိ ထာက်ပ့ ပး သာ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း တည်ရိှသည့်  ဂိုဟ်တအ ထာက်အကူြပု 

အြခားပစ္စည်းများ။ 

(ဃ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းလင်ိစင်-အထူး (Individual) သည ် နည်း 

ပညာအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဝန် ဆာင်မအရ သာ်လည်း ကာင်း ကန ့သ်တ်ချက်မရှိပါ။ 

(technology-and service-neutral) 

၁၃။ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် - သာမန(်Class) 

(က) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန်(Class)အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ 

သာလပ်ငန်းများက ိ ဆာင်ရွက်လိ သာပဂ္ဂ လ်များသည ် နည်းဥပ ဒ ၈ နှင့် ၉ တိအ့ရ 

လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

(ခ)  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-် သာမန် (Class) ရရိှသူသည် 

အာက်ပါတိက့ိ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည-် 

(၁) ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက် အ ြခခအ ဆာက်အအကိ တည် ဆာက်ြခင်း( passive 

Telecommunications Network Infrastructure)၊ အသးြပုြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 

ယင်းအ ြခခအ ဆာက်အအကိ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် 

- အထူး(Individual) ရရှိသူအား ငှားရမ်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ ကွန်ရက် 

အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန် (Class) ရရှိသူသည ် အဆိပါ 

ငှားရမ်းြခင်းများအား အဖွဲအ့စည်းများသိ ့ မ ဝသးစွဲသည့်စနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ အြခားအဖွဲ  ့

အစည်းတစ်ခသိြ့ဖစ် စ၊ လိင်စင်ရရှိသူမဟတ်သည့် တတယိပဂ္ိုဂ လသ်ိြ့ဖစ် စ တည်ဆဲ 

ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများအရ ခွင့်ြပုထားပါက ငှားရမ်းနိင်သည်။ 

(၂)  မိမိကွန်ရက်အတွင်း ဆက်သယ်ွမအတက်ွသာ ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်များကိ တည ်

ဆာက်ြခင်း၊အသးြပုြခင်း၊ထိန်းသိမ်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်နိင်သည။်သိရ့ာတွင်ယင်း

ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်များကိအသးြပု၍ဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား

အြခားသူများသိ ့ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်းြခင်းမြပုရ။ 

(ဂ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class)ရရှိသူသည်ကွန်ရက ်

အ ထာက်အကူြပု၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်-အထူး(Individual) ရရှိသူများအတွက် 

ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာအ ြခခအ ဆာက်အအများ ပ့ပိးနိင်ရန်အလိငှ့ာ မို ြ့ပအင်ဂျင်နီယာ 

လပ်ငန်းနှင့် အြခားဆက်သွယ် ရးစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ြခင်းအပါအ၀င် အာက် ဖာ်ြပပါ  



 
၁၆ 

 

ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်အ ြခခအ ဆာက်အအ (passive Telecommunications 

Network Infrastructure) များတည် ဆာက်ြခင်းကိလည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်− 

(၁)  တာဝါများ၊ 

(၂)  ဆက်သွယ် ရးအချက်ြပမများ၊ထတ်လင့်ဖမ်းယူမများအတွက်အသးြပုသည့်တိင်များ 

(masts)၊ 

(၃)  ပိက်လးများ၊ 

(၄)  ကျင်းများ၊ 

(၅)  တိင်များ (Poles)၊ 

(၆)  ဒါ့ခ်ဖိင်ဘာကို းများ (dark fibre)၊ 

(၇) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန်(Class) ရရှိသူသည ်

နည်းဥပ ဒခဲွ(ဃ) တွင် ဖာ်ြပထားချက်နှင့်အည ီ သတင်းအချက်အလက်များထတ ်

လင့်ရန်၊ ပးပိရ့န်အတွက ် တပ်ဆင်ထား သာ ရဒီယိစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ (ယင်း 

လိင်စင်ရရှိသူသည်မိမိ၏ကွန်ရက်အတွင်းဆက်သွယ်မအတွက်မှလွဲ၍အြခားသူများသိ ့

၀န် ဆာင်မ ပးရန် အသးမြပုရ)။ 

(ဃ) မိမိကွန်ရက်အတွင်းဆက်သယ်ွမအတွကသ်ာအသးြပု သာဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်များကိ 

အသးြပုြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ကိယ်တိင် 

အတွက် ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ဆက်နယ် နသည့်ကိစ္စများကိသာ ဆာင်ရွက်ရန် 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ် - သာမန်(Class) အရ ကန်သ့တ် 

ထားသည်။ 

(င) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန် (Class) သည် ကွန်ရက် 

အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိမိမိကွန်ရက်အတွင်း

ဆက်သွယ်မ သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းအတင်ွး ဆက်သွယ်မများအတွက်သာခွင့်ြပု ပီး အြခား 

မည်သည့်ကွန်ရက်နှင့်မ  အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခွင့် မရှိ စရ။ 

(စ)  ဝန်ကီးဌာနသည်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class) 

တွင်ယင်းလိင်စင်နှင့်ဆိင်သည့်အြခား သာကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

အမျို းအစားများကိအများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်း ြပုလပ် ပီးမှသာ ထည့်သွင်း 

နင်ိသည်။ 

 



 
၁၇ 

 

(ဆ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်သာမန်(Class) သည် နည်းပညာ 

အရ ကန ့သ်တ်ချက်မရှိပါ (technology−neutral) ။  

၁၄။  ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ်
 

(က) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရိှ သာလပ်ငန်းများကိ  ဆာင်ရွက်လိ 

သာပဂ္ဂ လ်များသည ်နည်းဥပ ဒ ၇ နှင့် ၉ တိအ့ရ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

(ခ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်အမှန်တကယ်သးစွဲသူသိမ့ဟတ်လိင်စင်ရရိှ 

သာအြခားသူတစ်ဦးသိ ့ ြပည်တွင်း၌ြဖစ် စ၊ြပည်ပ၌ြဖစ် စ အများြပည်သူဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် 

ပဂ္ဂလိကဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန်အလိငှ့ာ ကွန်ရက် 

အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး (Individual) ရရိှသတူစ်ဦး သိမ့ဟတ် 

လိင်စင်ရရှိ သာ အြခားသူတစ်ဦးထမှထတ်လင့်မပမာဏ (transmission capacity) ကိ 

တိက်ရိက် ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ 

(ဂ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်နှင့် 

အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်တိအ့ရလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအားလး

ကိလပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဃ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း လိင်စင်ရရှိသူသည ် ယင်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာ 

ဝန် ဆာင်မများအားြဖည့်ဆည်း ပးရန်လိအပ်သည့်ဆွစ်ချ်ခလတ်များ၊ ရာက်တာ(Router) 

များနှင့်လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများမှအပဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ

ကိ ဆာက်လပ်ခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းခွင့်နှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။ 

(င) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အရလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာလပ်ငန်းအမျိုးအစားများတွင် 

ယဘယျအားြဖင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာထတ်လင့်မပမာဏကိ ငှားရမ်းရန်လိအပ် သာဆက ်

သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများသိမ့ဟတ်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများနှင့်

အညီနပါတ်များကိ ရယူသးစွဲရန်လိအပ် သာ ဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ပါ၀င် 

သည်။ 

(စ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူသည် ရှားပါးလင်းနန်းစဉ်အရင်းအြမစ်အသးြပုရန် 

လိအပ် သာလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခွင့်မရိှ စရ။ 

(ဆ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာလပ်ငန်းများတွင် အာက်ပါ 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်းတိလ့ည်း ပါဝင်သည်- 

(၁)  ဝါယာလိင်းချိတ်ဆက်မြပန်လည် ရာင်းချြခင်း (resale) ဝန် ဆာင်မများ၊ 



 
၁၈ 

 

(၂)  ြမြပင်ကိုးမ့ဲချိတ်ဆက်မြပန်လည် ရာင်းချြခင်း(resale) ဝန် ဆာင်မများ၊ 

(၃) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနှင့်ြပည်တွင်းကွန်ရက်သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး (transport)  နှင့်ဆီွချင် 

(switching) ဝန် ဆာင်မများ၊ 

(၄) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းြပန်လည် ရာင်းချြခင်း ဝန် ဆာင ်

မများ။ 

(ဇ) ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သည ် နည်းပညာနှင့်ဝန် ဆာင်မတွင ် ကန ့သ်တ်ချက်မရှိ 

ပါ (technology- and service-neutral) ။ 

၁၅။ အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင ်

(က) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်လပ်ကိင်လိ သာပဂ္ဂ လ်များသညန်ည်းဥပ ဒ ၈ နှင့် ၉ 

တိအ့ရ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

(ခ)  အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည်အမှန်တကယ်သးစွဲသူ သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရိှ 

သာအြခားသူတစ်ဦးသိြ့ပည်တွင်း၌အများြပည်သူဆိင်ရာသိမ့ဟတ်ပဂ္ဂလိကဆက်သွယ် ရး

၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန်အလိငှ့ာ ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-အထူး( Individual)ရရှိသူတစ်ဦးသိမ့ဟတ်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင် 

မ လပ်ငန်းလင်ိစင်ရရိှသူတစ်ဦးထမှ ထတ်လင့်မပမာဏ (transmission capacity) ကိ 

တိက်ရိက်ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။ 

(ဂ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ် ယင်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာ 

ဝန် ဆာင်မများကိသာ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

(ဃ) အသးချဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ် ယင်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရိှသည့် 

ဝန် ဆာင်မများအား ြဖည့်ဆည်း ပးရန်လိအပ်သည့် ဆွစ်(ချ်)များ၊ ရာက်တာ (Router) 

များနှင့်လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများမှအပဆက်သွယ် ရးကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ

နှင့်အ ြခခအ ဆာက်အအများကိတည် ဆာက်ြခင်း၊ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက ်

ြခင်းသိမ့ဟတ်ြပည်ပ၌ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းသိမ့ဟတ်တယ်လီဖန်းနပါတ်များ

သိမ့ဟတ်ရှားပါး သာလင်းနန်းစဉ်အရင်းအြမစ်လိအပ်သည့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်

ငန်းများြဖည့်ဆည်း ပးြခင်းစသည်တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။ 

(င) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်အရ လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာလပ်ငန်းများတွင ် အာက်ပါ 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများလည်းပါဝင်သည-် 

(၁) အများြပည်သူအခ ပးတယ်လီဖန်းဝန် ဆာင်မ (public payphone services)၊ 



 
၁၉ 

 

 (၂) အများြပည်သူဆွစ်(ချ်) ဒတာ (Switched Data) ဝန် ဆာင်မ၊ 

(၃) ရွးချယ်မကိအ ြခခြဖည့်ဆည်း သာ(Audiotext Hosting)ဝန် ဆာင်မ၊ 

(၄) တယ်လီဖန်းလမ်းညန်စာအပ်ဝန် ဆာင်မ၊ 

(၅) အင်တာနက်ဝန် ဆာင်မ ပးသူ၏ဝန် ဆာင်မ၊ 

(၆) အများြပည်သူသးအင်တာနက(်PAC) ဝန် ဆာင်မ၊ 

(၇) သတင်း ပးပိမ့ဝန် ဆာင်မ(messaging services)၊ 

(၈)  ပဂ္ဂလိကကိုးဖန်းအသ သိမ့ဟတ် ဒတာ (Voice/Data)ဝန် ဆာင်မ ၊ 

(၉)  ထပ် ဆာင်း (Value-added) ဝန် ဆာင်မ။ 

(စ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်သညန်ည်းပညာနှင့်ဝန် ဆာင်မတင်ွကန ့သ်တ်ချက်မရိှ 

ပါ  (technology- and service-neutral) ။ 

 

အခနး်(၄) 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူများ၏ ယဘယျအခွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်များ 

၁၆။ လိင်စင်သက်တမ်း 

ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပး သာ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင်များအားလး၏ 

လိငစ်ငသ်ကတ်မ်းအား အနည်းဆး ငါးနှစ် မှ အများဆးအနှစ် ၂၀ အထိ သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

၁၇။ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

နည်းဥပ ဒ ၃ အရလပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူမည်သူမဆိယင်း၏လက်ရိှလိင်စင်အမျိုးအစားအရလပ်ကိင်ခွင့် 

ရိှ သာ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်ကိ ြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက် ပးလိပါက ဦးစီးဌာနသိ ့

လာက်ထားရမည်- 

(က) လာက်လာတွင်ြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက် ပးလိသည့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များကိ ဖာ်ြပ 

ရမည်ြဖစ် ပီးယင်းလပ်ငန်းနှင့်ဆက်နယ် သာစည်းကမ်းချက်များနှင့်တာဝန်များကိလိင်စင်ရ

ရှိသူကြဖည့်ဆည်း ပးနိင် ကာင်း ဖာ်ြပရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ရရိှသူသည် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းများမှအပ လက်ရိှ 

လိင်စင်အရလပ်ကိင်ခွင့်ရှိသည့်လပ်ငန်းအသစ်များကိ လာက်ထား ပီးသည်နှင့်စတင် ဆာင်

ရွက်နိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကးီဌာန၏သ ဘာတညီူချက်ြဖင့် လာက်ထားမက ိြငင်း 



 
၂၀ 

 

 ပယ်ပါက ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း လိင်စင်ရရှိသူထစာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 
 

(ဂ) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်- အထူး(Individual)ရရိှသူသည် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပင်မဝင် ပါက်ထွက် ပါက်လပ်ငန်းဆိင်ရာအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ 

ပါဝင်လာမည့်လပ်ငန်းများက ိ ြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက်လိပါက နည်းဥပ ဒ ၉ နှင့်အညီ 

ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည။် 

(ဃ) လိင်စင်ရရှိသူသည ် လာက်ထားသည့်အချိန်တွင် သက်ဆိင်ရာအခ ကး ငွကိ ပး ဆာင် 
ရမည်။ 

(င) ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လာက်ထားချက်ကိြငင်းပယ်ခဲ့ပါက 
ြငင်းပယ်မသည် ခွဲြခားမမရှိဘဲ ကျို း ကာင်း ခိင်လရမည်။ ဦးစီးဌာနသည်ြငင်းပယ်ရသည့် 
အ ကာင်းြပချက်ကိလိင်စင်ရရှိသူသိ ့ အ ကာင်းကားရမည်ြဖစ် ပီး ြပန်လည် လာက်ထား 
နိင်သည့်အခွင့်အ ရး ပးရမည်။ 

(စ) လိင်စင်ရရှိသူသည ်ဦးစီးဌာနမှ ြငင်းပယ် ကာင်း အ ကာင်းကားစာရရိှ ပီး ရက် ပါင်း ၃၀ 

အတွင်း လပ်ငန်းအသစ်များကိ ရပ်စဲရမည်ြဖစ် သာ်လည်း နည်းဥပ ဒ ၄၂ အရ အယူခ 

နငိသ်ည်။ 

၁၈။ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်း 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ နှင့် ၁၂ အရ လိင်စင်ရရှိသူသည ် လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် 
ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားနိင်သည်။ သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားရာတင်ွ- 

(က) လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ ၂၄လ ထက်မ စာ၊ ၁၂လ ထက် နာက်မကျဘဲ လာက်ထား  
ရမည်။ 

(ခ) လာက်ထားချက်ကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ လိင်စင်ရရှိသူသည ် အာက်ပါတိက့ိ အများအား 
ြဖင့်လိက်နာခဲ့ပါကဦးစီးဌာနနှင့်လိင်စင်ရရှိသူတိအ့ကားအြခားနည်းြဖင့်သ ဘာတူညီထားခဲ့
ြခင်းမရှိခဲ့လင်ဦးစီးဌာနသည်ကနဦးလိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်တူညီ သာသိမ့ဟတ် 
များြပားစွာကွဲလွဲမမရှိ သာစည်းကမ်းချက်များြဖင့်ကနဦးလိင်စင်သက်တမ်းအတိင်းတိးြမင့်
ပးရမည်- 

(၁)  ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ၊ 

(၂) သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်နှင့်ဦးစီးဌာနမှချမှတ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်များ၊ 

(၃)  လိင်စင်တွင်ပါရှိ သာစည်းကမ်းချက်များနှင့်တာဝန်များ။ 

(ဂ) လိင်စင်ရရှိသူသည်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးထားသည့်လိင်စင်များအားထပ်မသက်တမ်းတိးြမင့် 

ပးရန် လာက်ထားနိင်သည်။ 



 
၂၁ 

 

 

၁၉။ လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ရန်ြငင်းပယ်ြခင်း 

ဦးစီးဌာနသည်လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိဝန် ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုချက်အရြငင်း
ပယ်ပါက လိင်စင်ရရှိသူထစာြဖင့် အ ကာင်းကားရမည်။ ထိသိအ့ ကာင်းကားရာတွင်- 

(က) အာက်ပါတိက့ိအ ြခခသည့် ြငင်းပယ်ရြခင်းအ ကာင်းြပချက်ကိ ဖာ်ြပရမည်− 

(၁) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒတွင်ြပဌာန်းထား သာလိင်စင်ရရှိသူ၏တာဝန်များကိလိက်နာရန ်

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

(၂) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၁ ပါ ပိုင်ဆိင်မကိ ဆန်က့ျင်သည့်လပ် ဆာင်ချက်များအား 

တားြမစ်ြခင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် ဦးစီးဌာန၏ညန်ကားချက်များ၊ 

(၃) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၄ ပါ  အြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အာက်ပါတိနှ့င့်သက်ဆိင် သာ ဦးစီးဌာန၏ စ့စပ်ညိနင်းဆးြဖတ် ပးချက်များ- 

(ကက) ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူ 

ြပုပစ္စည်းများ ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ 

 (ခခ)  ချိတ်ဆက်အသးြပုြခင်းနှင့်အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 

(၄) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၈ ၊အခန်း ၁၆ နှင့် ၁၇တိအ့ရ ဦးစီးဌာနက ချမှတ် သာအမိန ့် 

တစ်ရပ်ရပ်အ ပ  အယူခဝင် ပီး နာက် ဝန်ကီးဌာနမှ ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်များ၊ 

(၅) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်တာဝန်များ။ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူကလိက်နာရန်ပျက်ကွကသ်ည်ဟသတမှ်တသ်ည့်ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြပန် 

လည်ြပင်ဆင်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိးြမင့်ြခင်းကိ ြပန်လည် လာက်ထားရန် ဦးစီးဌာနသည် 

လိင်စင်ရရှိသူအားထိက်သင့် သာအခွင့်အ ရး ပးရမည်။ 

(ဂ) သက်တမ်းတိးြမင့်လိ ကာင်း  လာက်ထားချက်ကိလက်ခရရှိ ပီး ြခာက်လအတွင်း ဝန်ကးီ 

ဌာန၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရမည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒ ၃၉ နှင့် ၄၀ တိနှ့င့်အညီ ဆာင်ရွက် ပီးမှသာ  လိင်စင်သက်တမ်း 

တိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားချက်က ိြငင်းပယ်ရမည်။ 

၂၀။ လိင်စင်လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း  

(က) လပ်ငန်းလိင်စင်တစ်ခ၏လမ်းမိးပိင်ခွင့် (Controlling Interest) ရိှသူ အ ြပာင်းအလ ဲ

ြဖစ် ပ နိင်မည့်လမ်းမိးပိင်ခွင့်၊အခွင့်အ ရး၊အကျို းခစားခွင့်၊ခစားပိင်ခွင့်တစ်ခခသိမ့ဟတ် 

တာဝန်များက ိ အြခားပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးထ  လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းမြပုမ ီအဆိပါလပ်ငန်းစဉ်  

 



 
၂၂ 

 

သည်ဆက်သွယ် ရးက ၏ပို င်ဆိင်မဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများအရကိုတင်ြပုလပ်ထား သာ 

လပ်ငန်းစဉ် (Pro forma transaction) မဟတ်ခဲ့ပါက လိင်စင်ရရှိသူသည် ဦးစီးဌာန 

၏ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ြပုချက်ကိ ခိင်လ သာ 

အ ကာင်းြပချက်မရှိဘဲ ဆိင်းင့ထားြခင်း သိမ့ဟတ် နှာင့် နှးြခင်းမရိှ စရ။ လိင်စင်လဲ ြပာင်း 

ပးအပ်ြခင်းအတွက်ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလသည်ဆက်သွယ် ရးက

၏ပို င်ဆိင်မဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများတွင် ဖာ်ြပထားသည့်အချိန်ကာလအတငိ်းြဖစ်သည်။ 

(ဂ) လိင်စင်လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်းအား ဆက်သွယ် ရးက ၏ပို င်ဆိင်မဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများ 

နှင့်အည ီဦးစီးဌာနမှ စိစစ် ပီးခွင့်ြပုမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၁။ လိင်စင်ကိြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း 

(က) ဦးစီးဌာနသည်လိင်စင်တစ်ခကိ အာက်ပါအ ြခအ နတွင်ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲနိင်သည-်  

(၁) လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာင်းဆိချက်သိမ့ဟတ်သ ဘာတူညီချက်၊ 

(၂) လိင်စင်ရရှိသူအားအ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်းနှင့် အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်း 

ခြခင်းတိြ့ပုလပ် ပီး နာက်အခါအား လျာ်စွာြပင်ဆင်ထားသည့်သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊

နည်းဥပ ဒများ၊စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ဦးစီးဌာနကထတ် 

ြပန်သည့်အမိန ့်နှင့်ညန်ကားချက်များနှင့်ညီညွတ်မရှိ စရန်၊ 

(၃) လိင်စင်ရရှိသူအားအ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်းနှင့်အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခ 

ြခင်းတိြ့ပုလပ် ပီး နာက်သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊နည်းဥပ ဒများ၊စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း 

များ၊ဝန်ကီးဌာနကထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊အမိန ့၊်ညန်ကားချက၊်လပ်ထးလပ်

နည်းများ၊ဦးစီးဌာနကထတ်ြပန်သည့်အမိန ့်၊ညန်ကားချက်များနှင့်အညီအများြပည်သူ၏

အကျို းစီးပွားအတွက်ယင်းသိြ့ပင်ဆင် ြပာင်းလဲရန်လိအပ်သည်ဟဦးစီးဌာနကဆးြဖတ်

လင်၊ 

(၄)လိင်စင်ရရှိသူသည်နည်းဥပ ဒ ၄၁ အရ အ ရးယူခရ ပီး နာက် သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ 

နည်းဥပ ဒများ၊စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများနှင့်ဦးစီးဌာနကထတ်

ြပန်သည့် အမိန ့န်ှင့်ညန်ကားချက်များ သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက ်

များ နှင့်တာ၀န်များကိလိက်နာရန်ပျက်ကွက်သည်ဟဦးစီးဌာနကဆးြဖတ်လင်သိမ့ဟတ် 

အဆိပါလိင်စင်အား ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်းသည် နာင်တွင်ဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့နှ်င့် ညန်ကားချက်များက ိ

လိက်နာရန်ပျက်ကွက်မအား တားဆီး ပးနိင်သည်ဟ ဦးစီးဌာနကဆးြဖတ်လင်။ 



 
၂၃ 

 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူသည် မည်သည့်လိင်စင်ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်းကိမဆိ နည်းဥပ ဒ၄၂အရအယူခ 

နငိသ်ည်။ 

၂၂။ လိင်စင်ကိကာလအကန ့်အသတ်ြဖင့်ရပ်ဆိင်းြခင်းနှင့်ပယ်ဖျက်ြခင်း 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၇ နှင့်အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊နည်းဥပ ဒများ၊စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း 

များအရလိင်စင်ရရှိသူအ နြဖင့် အာက်ပါတိအ့ားလိက်နာရန်ပျက်ကွက်သညဟ်ဦးစီးဌာနကဆးြဖတ်ပါ

ကလိင်စင်အရ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းတစ်ခခသိမ့ဟတ်အားလးကိကာလအကန ့် 

အသတ်ြဖင့်ရပ်ဆိင်းနိင်သည ်သိမ့ဟတ် လင်ိစင်ကိ ပယ်ဖျက်နိင်သည-် 

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒတွင်ြပဌာန်းထား သာလိင်စင်ရရှိသူ၏တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်၊ 

(ခ) ပို င်ဆိင်မကိဆန်က့ျင်သည့် လပ် ဆာင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ    

အခန်း ၁၁ အရ ဦးစီးဌာနကချမှတ် သာ ညန်ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်၊ 

(ဂ) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၄ အရအြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းြခင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနကချမှတ် သာ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊ 

(ဃ) လိင်စင်ရရိှသူသည်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၇ အရ ဖွဲ စ့ည်းသည့်အယူခခရးသိ ့အယူခ 

ရန် ြငင်းပယ်ခ့ဲလ င် ဦးစီးဌာနကချမှတ် သာအမိန ့တ်စ်ရပ်ရပ်ကိ ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ  

ပဒ်မ ၅၈ အရ ၀န်ကီးဌာနသိ ့အယူခ ပီး နာက ် ဝန်ကီးဌာနကချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်၊ 

(င) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၂ အရ အယူခခရး၏ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊ 

(စ) လိင်စင်တွင်ပါဝင် သာ စည်းကမ်းချက ်သိမ့ဟတ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်။ 

၂၃။ လိင်စင်ြပန်လည်အပ်နှြခင်း 
 

(က) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး(Individual) သိမ့ဟတ် 

ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိထားသူသည ် ဦးစီးဌာန၏ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 

သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိြပန်လည်အပ်နှနိင်သည်- 

(၁)  လိင်စင်ရရှိထားသူသည်သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိြပန်လည်အပ်နှရန် အဆိြပုထားသည့် 

နရ့က်မတိင်မီ အနည်းဆးရက် ပါင်း ၁၈၀ ကိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည်  လိင်စင်ြပန်လည်အပ်နှြခင်းကိ  ခွင့်ြပုလ င်  လိင်စင်ရရှိသူသည ်  မိမိ၏ 

အမှန်တကယ်သးစွဲသူများကိ ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ် ပး သာ အြခားသင့် လျာ်သည့် 

လိင်စင်ရရှိသူများထသိ ့လဲ ြပာင်း ပးရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 



 
၂၄ 

 

(ခ) အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်သိမ့ဟတ်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လိင်စင်-သာမန်(Class) ရရှိထားသူသည်သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိြပန်လည်အပ်နှရန် အဆိြပု 

ထားသည့် နရ့က်မတိင်မ ီအနည်းဆးရက် ပါင်း ၉၀ ကိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထား 

ရမည်။ ဦးစီးဌာနကလိင်စင်ြပန်လည်အပ်နှြခင်းကိ ခွင့်ြပုလင်လိင်စင်ရရှိသူသည်မိမိအမှန် 

တကယ်သးစွဲသူများကိဦးစီးဌာနကသတ်မှတ် ပး သာအြခားသင့် လျာ်သည့်လင်ိစင်ရရိှသူ

များထသိ ့လဲ ြပာင်း ပးရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ အခ ကး ငွများ 

(က) လိင်စင်ရရိှသူသည်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအရ သတ်မှတ်ထား သာ 

အခ ကး ငွများကိ ပး ဆာင်ရမည်။ ယင်းတိတ့င်ွ အာက်ပါတိပ့ါဝင်သည်- 

(၁) လာက်ထားသည့်အချိန်တွင် ပး ဆာင်ရမည့် လာက်လာ ကး၊ 

(၂)  ကနဦးလိင်စင်ခ၊ 

(၃)  သက်ဆိင် သာဝင် ငွ၏ရာခိင်နန်းကိအ ြခခသည့်နှစ်စဉ် ကး၊ 

(၄) လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ၊ 

(၅) ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်များြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက်အခ ကး ငွ၊ 

(၆) အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းြပုလပ် ပီး နာက ် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ ်

သာအြခားအခ ကး ငွများ။ 

(ခ) ဝန် ကီးဌာနသည်အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းြပုလပ် ပီးဆက်သယ်ွ ရးဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၁၅ ၊ ၈၁ နှင့် ၈၂ တိအ့ရလည်း ကာင်း၊အြခားဆက်စပ်ဥပ ဒများနှင့်သက်ဆိင်ရာ 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမူ ဘာင်တိအ့ရလည်း ကာင်း၊အမျို းအစားတူညီ သာလိင်စင်ရရှိသူ 

များအ ပ  သာတူညီမမရှိ ပီးတစ် ြပးညီြဖစ် သာ အခ ကး ငွများကိ သတမှ်တ်ရမည်။ 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်နှင့် ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်များ 

အတွက်အခ ကး ငွများသည်ဦးစီးဌာန၏စီမခန ့ခ်ွဲမကန်ကျစရိတ် (administrative costs) 

များအ ပ တွင် အ ြခခရမည်။ 

(ဂ) ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်နှင့် ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်များ 

အတွက် လိင်စင်ဆိင်ရာအခ ကး ငွများကိဇယား(၁)ပါ အတိင်း သတမှ်တသ်ည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနသည ် အခ ကး ငွြပင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်များအား အများြပည်သူသ ဘာထား 

တာင်းခြခင်းြပုလပ် ပီး ၃နှစ်လ င်တစ် ကိမ်ြပန်လည်စိစစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပန်လည်ြပင ်

ဆင်ထားသည့် အခ ကး ငွများက ိဇယား(၁) တွင် ြပင်ဆင် ဖာ်ြပရမည်။ 



 
၂၅ 

 

(င)  ဝန် ကီးဌာနသည်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွ၏့ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်လိင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးဦးကိ သာ ်

လည်း ကာင်း၊လိင်စင်ရရှိသူအပ်စ (Class of Licensee) တစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

လိင်စင်အမျို းအစားတစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း၊လိင်စင်အမျို းအစားအပ်စ (Class of 

Licenses) ကိ သာလ်ညး် ကာင်းအခ ကး ငွ ပး ဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

ယင်းသိ ့ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်းသည်ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ၍ကျို း ကာင်းဆီ လျာ်ရမည်ြဖစ် ပီး 

အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းကိြပုလပ် ပီးမှ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၅။ အခ ကး ငွများ ပး ဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း 

လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးသည ် လက်ခနိင် လာက်သည့်အ ကာင်းခိင်လမမရှိပါက ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၈၁ နှင့်အည-ီ 

(က) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ ပး ဆာင်ရမည့် အခ ကး ငွကိ ပး ဆာင်ရန် စ ့

ရာက်သည့် နရ့က်မှရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ပး ဆာင်ရန်ပျက်ကွက်မအတွက် ြပည် ထာင်စ 

သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တွင် ထိအချိန်ကြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ 

ငွ ချးနန်းအ ပ တွင်အ ြခခ၍ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ် ပး သာနန်းထားြဖင့် ပး ဆာင် 

ရန် စ့ ရာက်ခ့ဲသည့် နအ့ထိ နာက် ကာင်းြပန်၍ ဝန် ကီးဌာနသိ ့အတးိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(ခ) ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပး ဆာင်ရမည့်အခ ကး ငွကိ ပး ဆာင်ရန် (သိမ့ဟတ်အြခား ပး ချမ 

ကိြပုလပ်ရန်)အချိန် စ့ ရာက်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း တမင် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ထပ်ခါထပ်ခါ သာ်လည်း ကာင်းပျက်ကကွ်ခဲ့လင်ဝန်ကီးဌာနသည်နည်းဥပ ဒ ၃၉၊၄၀၊၄၁ 

နှင့် အြခားဆက်စပ်ဥပ ဒများ သိမ့ဟတ် နည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီအ ရးယူနိင်သည်။ 

၂၆။ လပ်ငန်းဆိင်ရာကျင့်စဉ်များ၊အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊အမိန်မ့ျား၊ညန်ကားချက်များ၊လမ်းညန်ချက ်

များနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများ 
 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၅ နှင့် ၈၃ တိအ့ရ ဝန်ကီးဌာနနှင့်ဦးစီးဌာနတိသ့ည် ဤနည်းဥပ ဒများ 

အား အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက်လပ်ငန်းဆိင်ရာကျင့်စဉ်၊အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊အမိန ့၊် ညန်ကားချက်၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ သာ်လည်း ကာင်း၊အြခားနည်းဥပ ဒများ၊စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများတွင် 

ဖာ်ြပထားခဲ့ြခင်းမရှိ သးသည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရး 

ပစ္စည်းများအား လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညန်ချက်များကိ သာ်လည်း ကာင်း 

ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

 



 
၂၆ 

 

 

ထိသိထ့တ်ြပန်ရာတွင်− 

(က) မထတ်ြပန်မီလိင်စင်ရရှိသူထအ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်းနှင့်အများြပည်သူ သ ဘာထား 

တာင်းခြခင်းြပုလပ်ြခင်းက ိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) မည်သည့်လပ်ငန်းဆိင်ရာကျင့်စဉ်၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊အမိန ့်၊ညန်ကားချက်၊ လပ်ထးလပ် 

နည်းများကိမဆိ အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန် ထတြ်ပန်ရမညြ်ဖစ် ပီး ထိသိထ့တ်ြပန်ရသည့် 

အ ကာင်းအရင်းနှင့်ဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာရှင်းလင်းချက်တိပ့ါဝင်ရမည်။ 

 

အခနး်(၅) 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူများ၏သးီြခားအခွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်များ 

၂၇။ စျးကွက်လမ်းမိး သာလိင်စင်ရရှိသူများ၏တာဝန်များ 

ဦးစီးဌာနသည်သက်ဆိင် သာ စျးကွက်အ ပ ြပန်လည်စိစစ်ြခင်းနှင့်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ၊အြခားဆက်

စပ်ဥပ ဒများ၊သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်များ၊အထူးသြဖင့်ဆက်သွယ် ရးက ၏ပို င်

ဆိင်မဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများ၊ ချိတ်ဆက်အသးြပုြခင်းနှင့် အြပန်အလန်ှဆက်သယ်ွြခင်းဆင်ိရာနည်း     

ဥပ ဒများအရ စျးကွက်လမ်းမိး သာလိင်စင်ရရှိသူများဟသတ်မှတ်ြခင်းခရသည့်လိင်စင်ရရှိသူများ 

အ ပ တွင် သီးြခားတာဝန်များ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

၂၈။ ပဂ္ဂလိကပိင် ြမနှင့်အ ဆာက်အအသိဝ့င် ရာက်ခွင့် 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး(Individual)ရရှိသူသိမ့ဟတ် ကွန်ရက် 

အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- သာမန်(Class) ရရှိသူသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ 

အခန်း ၁၃ တွင်အ သးစိတ် ဖာ်ြပထားသည့်လပ်ငနး်စဉ်များအရကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု ပစ္စည်း 

များ တပ်ဆင်ရန် သိမ့ဟတ် ြပုြပင်ရန်အတွက ် ပဂ္ဂလိကပိင် ြမနှင့်အ ဆာက်အအ နရာသိပိ့င်ရှင်၏ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်သာဝင် ရာက်ရမည်။သ ဘာတူညီချက်မရရှိနိင်ပါကဦးစီးဌာန၏အကူအညီကိ 

တာင်းခနိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိသူကိ ကူညီ ပးနိင်ရန ် တတ်နိင်သမ  သင့် လျာ် သာ 

အတိင်းအတာအထိ ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၂၉။ အများြပည်သူအသးြပုသည့်လမ်းနှင့် ြမများသိဝ့င် ရာက်ခွင့် 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင-်အထူး(Individual) သိမ့ဟတ် ကွန်ရက် 

အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန်(Class) ရရိှသသူညအ်များြပည်သူ အသးြပု 

သည့် လမ်းနှင့် ြမများက ိအမှန်တကယ်အသးြပုရန် လိအပ်လာပါက စီမခန ့ခ်ွဲခွင့်ရှိသူ၏ သ ဘာတူည ီ 



 
၂၇ 

 

ချက်ြဖင့်သာဝင် ရာက်ရမည်။ထိသိမ့ဝင် ရာက်မီတည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရလိအပ် သာမည်သည့် 

ခွင့်ြပုချက်ကိမဆိရယူရမည-် 

(က)  လိင်စင်ရရှိသူသည်အများြပည်သူအသးြပုသည့်လမ်းနှင့် ြမများသိဝ့င် ရာက်ခွင့်ကိ တာင်း 

ခရာတွင်ဦးစီးဌာနကိအ ကာင်းကားရမည်ြဖစ် ပီးဦးစီးဌာန၏အကူအညီကိ တာင်းခနိင်

သည်။ဦးစီးဌာနကလိင်စင်ရရှိသူကိကူညီ ပးနိင်ရန်တတ်နိင်သမသင့် လျာ် သာအတိင်းအ

တာအထ ိညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူသည်အများြပည်သူနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြမ နရာများနှင့်ကန်ွရက်အ ထာက် 

အကူြပုပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်ထားရှိသည့် နရာ (rights of way) များ၏အထက်နှင့် 

အာက်တွင်ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကိတည် ထာင်လပ်ကိင်ရာတွင် အာက်

ပါတိအ့တွက် သင့် လျာ်သည့်အစီအမများကိ ဆာင်ရွက်ထားရမည-် 

(၁) ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးကိ ထိခိက်ဒဏ်ရာရရှိ စြခင်းသိမ့ဟတ် ြပည်သူပိင်ပစ္စည်းကိ ထိခိက် 

ပျက်စီး စြခင်းမှ ရှာင်ရှားရန်၊ 

(၂) ကားလမ်း၊မီးရထားလမ်း၊ ရလမ်း ကာင်းနှင့် လလမ်း ကာင်းတိတ့ွင ်အများ ြပည ်

သူခရီးသွားလာြခင်းကိ အ နှာင့်အယှက်ြဖစ်မ အနည်းဆးြဖစ် စရန်။ 

၃၀။ တယ်လီဖန်းလမ်းညန ် (Directory) နှင့်တယ်လီဖန်းလမ်းညန်စစမ်း ရး(Directory Enquiry) 

ဝန် ဆာင်မများ ပးြခင်း 

ဆက်စပ်ဥပ ဒများနှင့်သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်တိအ့ရဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား

သတ်မှတ်ချက်အတွင်းရှိဆက်သွယ် ရးနပါတ်များရရှိထား သာလိင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) တယ်လီဖန်းလမ်းညန်များကိ ထတ် ဝ၍ လမ်းညန်စစမ်း ရးဝန် ဆာင်မ ပးနိင်သည်။ 

ထိသိ၀့န် ဆာင်မ ပးရာတွင်အမှန်တကယ်သးစွဲသူမှတယ်လီဖန်းလမ်းညန်နှင့်တယ်လီဖန်း

လမ်းညန်စစမ်း ရးဝန် ဆာင်မများတွင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပြခင်းမြပုရန် တာင်းဆိခ့ဲလင်တယ်

လီဖန်းလမ်းညန်၀န် ဆာင်မမှဖယ်ရှား ပးရန်လိင်စင်ရရှိသူကအခမဲ့ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

(ခ) အမှန်တကယ်သးစဲွသူများ၏နပါတ်များကိ ြပည့်စမှန်ကန်တိကျ သာ အချက်အလက်အစအ ဝး 

(Database) ြဖင့်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ြဖစ် ပီးတယ်လီဖန်းလမ်းညန်နှင့်တယ်လီဖန်းလမ်းညန် 

စစမ်း ရးများတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပြခင်းမြပုရန် တာင်းဆိထားသည့်နပါတ်များကိရှင်းလင်းစွာ 

ခဲွြခားထည့်သွင်းထားရမည်။ တယ်လီဖန်းလမ်းညန်နှင့် တယ်လီဖန်းလမ်းညန်စစမ်း ရး 

ဝန် ဆာင်မ ပးရန်အတွက် ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ် ပးသည့် လိင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးဦးအား 

သင့် လျာ်သည့်စည်းကမ်းချက်များြဖင့်ယင်း Database ကိရရိှနိင် စရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 



 
၂၈ 

 
 

၃၁။  အများြပည်သူအ ရး ပ ခ ဆိမဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း 

ဆက်စပ်ဥပ ဒများနှင့် သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်တိအ့ရ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်အတွင်းရိှ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များရရိှထား သာ လိင်စင်ရရိှသူသည်- 
 

(က) အမှန်တကယ်သးစဲွသူတိင်းကိ မိမိ၏ကွန်ရက်နှင့်တဲွဖက်အသးြပုထား သာ ဆက်သွယ် ရး 

ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အတွင်းရိှြပည်တွင်းသးအ ရး

ပ နပါတ်တစ်ခခသိ ့အခမ့ဲ ခ ဆိနိင် စရန် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

(ခ)   အ ရး ပ ခ ဆိမဝန် ဆာင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနမှြပ ာန်းလိက်သည့် စက်မပိင်းဆိင်ရာနှင့် 

အြခားြဖည့်ဆည်း ပးရမည့်အချက်များအားလိက်နာရမည်။ 

၃၂။ အသးြပုသူကိအကာအကွယ် ပးြခင်းဆိင်ရာတာဝန်များ 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၉ နှင့် ဆက်စပ်နည်းဥပ ဒများအရ လိင်စင်ရရိှသူများသည်- 

(က) အမှန်တကယ်အသးြပုသူများနှင့်ချုပ်ဆိနိင်ရန်စာချုပ်ပစသတ်မှတ်ထားရိှရမည်။ 

(ခ) အမှန်တကယ်အသးြပုသူများအားမှန်ကန်သည့်အ သးစိတ် ငွ တာင်းခလာများ ပးပိရ့မည်။ 

(ဂ) အမှန်တကယ်အသးြပုသူများအားမတ၍ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှ သာအြငင်းပွားမ ြဖရှင်း 

ရးလပ်ငန်းစဉ်ကိသတ်မှတ် ပးရမည်။ 

(ဃ) ၀န် ဆာင်ခနန်းထားများနှင့်ဝန် ဆာင်မအရည်အ သွးတိပ့ါဝင် သာဝန် ဆာင်မအသးြပု 

ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များကိ ထတ်ြပန်ထားရမည်။ 

(င) အမှန်တကယ်အသးြပုသူများ၏ပဂ္ဂ လ် ရးအချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက် 

လြခု ရး တိက့ိကာကွယ် ပးမည့်အစီအစဉ်များအားစာြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပထားရမည်။ 
 

အခန်း(၆) 

အြခားခွင့်ြပုချက်များ 

၃၃။ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၄ အရ ဝန် ကီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်ရယူ ပီးမှသာ 

သးစွဲရမည့်ပစ္စည်းစာရင်းကိ ြပုစထားရှိရမည်။ 

(က) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်ရယူရန်လိအပ် သာ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းစာရင်းကိ 

ဇယား(၂) ပါအတိင်းသတ်မှတ်သည်။ 



 
၂၉ 

 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒခဲွ (က) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်ဇယားတွင် ဆက်သွယ် ရး 

ပစ္စည်းများ ထပ်တိးြခင်းအား အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်းက ိ ြပုလပ် ပီး 

ဆာင်ရွက်နိင် သည်။ ထိသိထ့ပ်တိးသည့်ပစ္စည်းများသည ် ယဘယျအားြဖင့် လင်းနန်း 

နှာင့်ယှက်မြဖစ် နိင် ြခများ သာ သိမ့ဟတ်ြပည်သူလူထ အကျို းစီးပွားနှင့် နိင်င တာ ်

လြခု ရးကိ ထိခိက်နိင် သာ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းအမျို းအစားတစ်မျို းကိ ထည့်သွင်းရန်အတွက ်အများြပည်သူသ ဘာ 

ထား တာင်းခြခင်းြပုလပ်ရာတွင ် သက်ဆိင်ရာဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်တွင် 

ထည့်သွင်းမည့်စည်းကမ်းချက်များကိပါ ဖာ်ြပ၍ သ ဘာထားမှတ်ချက် တာင်းခရမည်။ 

(ဃ) ဇယား(၂)တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများကိအသးြပုလိသည့် လိင်စင်ရ 

ရှိသူအားလးအတွက် လိင်စင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သက်တမ်းသည်တစ် ြပးညီ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 (င) အာက်ပါတိအ့တွက်ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် လာက်ထားရန်မလ ိ- 

(၁) လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူကမိမိအသးြပုရန် ၀ယ်ယူရင်းနှီးထား သာ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်း 

ကိ လက်၀ယ်ထားရိှြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်း၊ 

(၂) လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူထမှ ရယူထား သာဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းကိ လက်၀ယ်ထားရိှ 

ြခင်းနှင့်အသးြပုြခင်း။ 

 

 

(စ) ခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ် 

(၁) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထား သာ လာက်လာပစြဖင့် 

ဦးစီးဌာနသိ ့ လာက်ထားရမည်။ 

 (၂) ဦးစီးဌာနသည် လာက်လာပစတွင်ြဖည့်စွက်ရမည့် လိအပ် သာအချက်အလက်များကိ 

ထတ်ြပန်ထားရမည်ြဖစ် ပီးခွင့်ြပုချက်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာဆးြဖတ်ချက်များကိ မှန်ကန် 

စွာ ချမှတ်နိင်ရန်အလိငှ့ာ ယင်းအချက်အလက်များသည် အခါအား လျာ်စွာ ြပာင်းလဲ 

နိင်သည်။ 

 (၃) သတ်မှတ်ထား သာ လာက်လာပစတွင ် ြဖည့်စွက်ရမည့် အချက်အလက်များသည် 

ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် လာက်ထားသူများအားလးအတွက ် တစ် ြပးညီ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 



 
၃၀ 

 

(၄)  လာက်ထားသည့်အချိန်တွင ်  စီမခန ့်ခွဲမစရိတ်ကာမိ စရန်အတွက်  ဝန်ကးီ ာနက 

သတ်မှတ်ထား သာ လာက်လာ ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(၅) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် လာက်ထားသူမည်သူမဆ ိ ြပည့်စတိကျ ပီး 

လက်မှတ် ရးထိးထားသည့် လာက်လာကိ သက်ဆိင်ရာ လာက်လာ ကးနှင့်အတ ူ

လာက်ထားလာပါက လာက်လာတွင် ဖာ်ြပထားသည့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် 

များနှင့် ကိက်ညီမရှိခဲ့လင ်ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ကိ ခွင့်ြပုရမည။် 

(၆) လာက်လာတွင်ြဖည့်စွက်ထား သာအချက်အလက်များသည ် ြပည့်စမမရှိခဲ့လင် သာ် 

လည်း ကာင်း၊တိကျမှန်ကန်မမရှိခဲ့လ င် သာ်လည်း ကာင်းဦးစီးဌာနသည်လအိပ် သာ

အချက်အလက်များကိ လာက်ထားသူထသိစ့ာြဖင့် ပးပိ ့ တာင်းခရမည်။ လာက်ထား

သူသည်ဦးစီးဌာနက တာင်းခလာ သာအချကအ်လက်များကိ လာက်လာပစတွင်မန်ှ

ကန် အာင်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်၍ြပန်လည် လာက်ထားရမည်။ 

(၇) လာက်ထားသူသည် ဦးစီးဌာနကထပ်မ တာင်းခလာ သာ အချက်အလက်များကိ 

အြမန်ဆးြပန်လည် ပးပိရ့မည်။ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်းြပန်လည် ပးပိရ့န် ပျက်ကွက် 

ခဲ့ပါက နှာင့် နှးကန် ့ကာရသည့် အ ကာင်းအရင်းအားစာြဖင့် တင်ြပထားခ့ဲြခင်းမရှိ 

လင် သာ်လည်း ကာင်း၊ တင်ြပသည့်အ ကာင်းြပချက်အား ဦးစီးဌာနမှ ခိင်လမမရှိ 

ဟ ဆးြဖတ်လင် သာ်လည်း ကာင်း လာက်ထားချက်ကိ ြငင်းပယ်နိင်သည။် 

(၈) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်အတွက် ြပည့်စမှန်ကန်သည့် 

လာက်ထားချက်ကိ လက်ခရရှိ ပီး ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်းစိစစ်၍ ဆးြဖတ်ချက်အား 

အ ကာင်းြပန်ကားရမည်။ 

(၉) ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်က ိ ခွင့်ြပုပါက ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင ်

ကိ ထတ် ပးရမည်။ လာက်ထားချက်က ိ ြငင်းပယ်ခဲ့ပါက ကျို း ကာင်းခိင်လ သာ 

အ ကာင်းြပချက်ရှိရမည်ြဖစ် ပီးထိအ ကာင်းြပချက်များကိ လာက်ထားသူသိစ့ာြဖင့်

အ ကာင်းကားရမည်။ ြငင်းပယ်ခရ သာ လာက်ထားသူသည ် ြပန်လည် လာက်ထား 

နိင်သည်။ ထိသိ ့ လာက်ထားရာတွင် လာက်လာ ကးကိထပ်မ ပး ဆာင်ရမည်။ 

(၁၀) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာ လိင်စင်အ ရအတွက်ကိ  ကန်သ့တ်ြခင်းမြပုရ။ 

(ဆ) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်သက်တမ်းသည်တစ်နှစ်ြဖစ် ပီး သက်တမ်းမကန်ဆးမီ 

ဦးစီးဌာနသိ ့ကို တင်တင်ြပ ပီးနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိးသွားနိင်သည်။တင်ြပစာတွင်လိင်စင်ရရှိ

သူနှင့်သက်ဆိင်သည့်အချက်များ၊လိင်စင်မှခွင့်ြပုထား သာ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းနှင့်ယင်း 

ပစ္စည်းအားအသးြပုပတိက့ိ ဖာ်ြပရမည်။ 



 
၃၁ 

 

(ဇ) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်ရရှိသူများသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒအခန်း ၄ နှင့် ၅ 

တိအ့ရ- 

(၁) ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများကိ လိင်စင်တွင်ခွင့်ြပုထား သာ နရာများတွင်သာ ထားရှိ 

အသးြပုရမည်။ 

(၂) နိင်င တာ်၏လြခု ရးကိမထိခိက် စရန်စီမ ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

(၃) အသးြပုသည့်ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ဦးစီးဌာန၏ညန်ကားချက်များ 

ကိလိက်နာရမည်။ 

(၄) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၈ တွင် ြပ ာန်းထား သာ နည်းပညာဆိင်ရာ စချိန်စညန်း 

များအားလးကိ လိက်နာရမည်။ 

၃၄။  လင်းနန်းစဉ်အသးြပုခွင့် 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၆၊ လင်းနန်းစဉ်ဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများအပါအ၀င် သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းမူ ဘာင်များအရဦးစီးဌာနသညလ်ိင်စင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကကိ်ညီသည့်မည်သည့်အသး 

ြပုမအတွက်မဆိသတ်မှတ်ထား သာလင်းနန်းတစ်ခသိမ့ဟတ်လင်းနန်းများသိမ့ဟတ် လင်းနန်းခွင် 

များကိ ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးအား အသးြပုခွင့်ြပုရာတင်ွ ထိလင်းနန်းစဉ်အသးြပုခွင့်ကိ ဆက်သွယ် ရး 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်နှင့် သီးြခားခွဲ၍ ထတ် ပးရမည်။ 

၃၅။  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစမ်ျားကိအသးြပုခွင့် 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၇ ၊ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ အပါအ၀င် သက်ဆိင်ရာ 

စည်းမျဉး်စည်းကမ်းမူ ဘာင်များအရ  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး 

(Individual)ရရှိသူများနှင့်ကွန်ရက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူများသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

ဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ တာင်းခနိင်သည။် 
 

 

အခန်း(၇) 

ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့်ဥပ ဒအရအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၃၆။  အချက်အလက်တင်ြပြခင်းဆိင်ရာြပ ာန်းချက် 

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၂ နှင့်သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်အရ ဦးစီး 

ဌာနသည-် 

 



 
၃၂ 

 

 

(၁) လိင်စင်ရရှိသူအပ်စအားလး သိမ့ဟတ် အပ်စတစ်စစတိ၏့ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနသိ ့ပမှန်အစီရင်ခတင်ြပနိင်ရန် သင့် လျာ်သည့်ပစကိ သတ်မှတ် 
ထားရမည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည် အချက်အလက်၊ အ ထာက်အထား၊ သ ဘာတစူာချုပ်၊ လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်း၊စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒအရ ဦးစီးဌာန၏ 
လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လအိပ် သာအြခား မည်သည့်အချက် 
အလက်ကိမဆိလိင်စင်ရရှိသူများသိစ့ာြဖင့် တာင်းခနိင်သည်။ယင်း တာင်းခမသည်
သင့်တင့်မတပီး၊လိင်စင်ရရှိသူအ ပ မလိလားအပ် သာဝန်ထပ်ဝန်ပိးမြဖစ် စရဘ ဲ
ဥပ ဒနှင့်အညီတားဆီးထိန်းသိမ်းြခင်း(Lawful Interception)အတွက် တာင်းခ 
ြခင်းမဟတ်လင်အချက်အလက်များကိြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတွက်လိင်စင်ရရှိသူအား
အနည်းဆး ရက် ပါင်း ၃၀ အချိန် ပးရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူအားလးသည် ဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနမှ အချက်အလက် တာင်းခ 
မ သိမ့ဟတ် အစီရင်ခတင်ြပြခင်းဆိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များက ိလိက်နာရမည်။ 

၃၇။ လိင်စင်စာရင်းြပုစထားရှိြခင်း 

ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်နှင့်ဆက်သွယ် ရးပစ္စညး်ဆိင်ရာလင်ိစင်အား
လးကိအများြပည်သူသိရှိနိင်မည့်ပစြဖင့်စာရင်းြပုစထိန်းသိမ်းထားရမည်။ယင်းစာရင်းတွင်အနည်းဆး
အာက်ပါတိပ့ါဝင်ရမည်ြဖစ် ပီးဦးစီးဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိက်တွင်အများြပည်သူသိရှိနိင် အာင် ဆာင်ရွက်
ထားရမည−် 

(က) လိင်စင်ရရှိသူ၏အမည်၊ နရပ်လိပ်စာ၊တယ်လီဖန်းနပါတ်နှင့်ဖက်စ်နပါတ၊် 

(ခ) ခွင့်ြပုချက်ရရှိထား သာလိင်စင်များ၊ 

(ဂ) လိင်စင်ရရှိသူလပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာဝန် ဆာင်မအမျို းအစားများ၊ 

(ဃ) လိင်စင်စတင်အကျို းသက် ရာက်သည့် နရ့က်နှင့် သက်တမ်းကန်ဆးမည့် နရ့က်များ။ 

၃၈။  စစမ်းစစ် ဆးခွင့် 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၁၂ အရ ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးဦး၏ အ ထာက်အကူြပု 
ပစ္စည်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းအ ထာက်အထားများကိ စစမ်းစစ် ဆးနိင်သည်။ စစမ်းစစ် ဆး 
ြခင်းသည ်တရားဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်ြဖစ် ပီးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အချို းညီမ သာ 
စစမ်းစစ် ဆးမြဖစ်ရမည်။ ထိသိစ့စမ်းစစ် ဆးြခင်းမြပုမီ လိင်စင်ရရှိသူထ ကျိုး ကာင်း 
ခိင်လသည့်   အ ကာင်းကားစာ ကိုတင် ပးပိရ့မည်။ 

၃၉။  ဖာက်ဖျက်မအတွက် အ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်း 

လိင်စင်ရရှိသူသည်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ၊သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်သိမ့ဟတ်လိင်စင်ပါ
တာဝန် သိမ့ဟတ်  စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ  ဖာက်ဖျက်ပါက ဆက်သယ်ွ ရးဥပ ဒပဒ်မ  ၅၇ နှင့်  



 
၃၃ 

 

သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်တိနှ့င့်အည ီ ဦးစီးဌာနသည် စီမခန ့ခ်ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ 
အ ရးယူြခင်းကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

(က) ဦးစီးဌာနသည်အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမီ အာက်ပါတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည−် 

(၁) လိင်စင်ရရှိသူသည် ဖာက်ဖျက်မတစ်ရပ်ရပ်ကိကျုးလွန်သည်ဟဦးစီးဌာနကယကည် 

သည့် အ ကာင်းအရင်းနှင့် ဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာ ရှင်းလင်းချက် ဖာ်ြပပါရှိသည့် 

အ ကာင်းကားစာက ိလိင်စင်ရရှိသူထ ပးပိရ့မည်။ 

(၂) စွဲချက်ြပုထားသည့်  ဖာက်ဖျက်မက ိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ခွင့်အပါအဝင်  ဦးစီးဌာန၏ 

စွဲချက်ကိ ချပရန် ထိက်သင့် သာအခွင့်အ ရး ပးရမည်။ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူက ဖာက်ဖျက်မကိ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟူ သာစွဲချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဆးြဖတ် 

ရာတွင်စီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာမှတ်တမ်းကိအ ြခခ၍သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူ ဘာင်နှင့်

အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၀။ ဖာက်ဖျက်မအတွက် ပးပိသ့ည့်အ ကာင်းကားစာတွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်များ 

ဦးစီးဌာနက ဖာက်ဖျက်မကိ အ ရးယူမည်ဟဆးြဖတ်ခဲ့ပါက လိင်စင်ရရှိသူထ အာက်ပါအချက်များ 

ပါ၀ငသ်ည့်အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့မည်− 

(က) အ ကာင်းအရာအချက်အလက်ကိအ ြခခသည့်ဆးြဖတ်ချက်များ၊ 

(ခ) ဥပ ဒ ကာင်းကိအ ြခခသည့်ဆးြဖတ်ချက်များ၊ 

(ဂ) ချမှတ်သည့်အ ရးယူမ။ 

၄၁။ ဥပ ဒအရအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

(က) လိင်စင်ရရှိသူထအ ကာင်းကားစာ ပးပိြ့ခင်းနှင့် စွဲချက်ကိ ချပရန် ထိက်သင့် သာ အခွင့် 

အ ရး ပးြခင်းတိြ့ပုလပ် ပီး နာက်လိင်စင်ရရိှသူက ဖာက်ဖျက်မတစ်ခခကိကျူ းလွန်ခ့ဲသည်

ဟဦးစီးဌာနကဆးြဖတ်ခ့ဲလင်ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒနှင့် ဤနည်းဥပ ဒများအရ အာက်ပါ 

အ ရးယူမတစ်ရပ် သိမ့ဟတ် တစ်ရပ်ထက်ပိ သာ အ ရးယူမများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

(၁) လိင်စင်ရရိှသူအားသတိ ပးြခင်း၊ 

(၂) ဖာက်ဖျက်မကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်နှင့် နာင်ြဖစ်လာနိင်သည့် ဖာက်ဖျက်မကိ 

တားဆီးရန်တိအ့တွက် လိင်စင်ရရိှသူသိ ့ညန်ကားချက်ထတ်ြပန်ြခင်း၊ 

(၃) လိင်စင်ရရိှသူကိ ၄င်း၏သက်ဆိင်ရာဝင် ငွ၏ ၅ရာခိင်နန်းအထိ ဒဏ် ငွ ပး ဆာင်ရန် 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ 



 
၃၄ 

 

(၄) လိင်စင်ကိကာလအကန ့်အသတ်ြဖင့်ရပ်ဆိင်းြခင်းသိမ့ဟတ်ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူအ ပ ချမှတ်သည့် အ ရးယူမတစ်ရပ်ရပ် သိမ့ဟတ်ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်သည ်

ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဖာက်ဖျက်မနှင့် ကျို း ကာင်းဆီ လျာ်၍ အချို းညီမရမည်။ 

၄၂။ အယူခပိင်ခွင့် 

ဤနည်းဥပ ဒများအရ ဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ဦးစီးဌာနကချမှတ် သာ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကျနပ်မမရှိလင်လိင်စင်ရရှိသူသည-်  

(က) ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဆးြဖတ်ချက်အား ြပန်လည ်

စဉ်းစား ပးရန ် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

(ခ) အာက်ပါတိနှ့င့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်များအတွက ် ဆးြဖတ်ချက ် ချမှတ် 

သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကးီဌာနသိ ့အယူခနိင်သည-် 

(၁) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ  ၅၇ အရ အ ရးယူမ၊ 

(၂) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၂ အရ ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာနည်းပညာနှင့် သက်ဆိင် 

သာ အြငင်းပွားမ။ 

(ဂ) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၂ နှင့် ြမန်မာနိင်င တာ်တရားမကျင့်ထးဆိင်ရာ ဥပ ဒအခန်း ၁ 

တိအ့ရဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာနည်းပညာနှင့်သက်ဆိင်ြခင်းမရှိသည့်အြငင်းပွားမတိ ့ အတွက် 

ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း တရားရးသိ ့အယူခနိင်သည်။ 

(ဃ) အြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကးီဌာန၏ ဆးြဖတ်ချက်အား 

မ ကျနပ်သူသည်ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် နရ့က်မှရက် ပါင်း ၄၅ ရက်အတွင်း အယူခခရး 

သိ ့အယူခနိင်သည်။ 

(င) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အြခား သာ ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်နိင်သည်။ 

 

အခနး် (၈) 

အသွင်ကူး ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာြပ ာန်းချက ်

၄၃။ တည်ဆဲလိင်စင်များနှင့် ဆာင်ရွက်ဆလဲပ်ငန်းများအတွက်အသွင်ကူး ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင ်

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒြပ ာန်းသည့် နရ့က်တွင်ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင် 

ရရှိထားသည့် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ခွင့်ြပု ပးရန် ရွးချယ်ခထားရသည့် ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးအား 

တည်ဆဲလိင်စင်ရရှိသူအြဖစ် သတမှ်တသ်ည်။ 



 
၃၅ 

 

(ခ) ဦးစီးဌာနလက် အာက်ရိှ အရင်းအြမစ်ဌာနမှစီမခန်ခဲွ့သည့် တည်ဆဲလိင်စင်များအတွက် 

အသွင်ကူး ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များကိ လင်းနန်းစဉ်ဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများတွင ်

ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားသည်။ 

(ဂ) တည်ဆဲလိင်စင်ရရှိထားသူများသည် ဝန်ကီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ကး၊ လိင်စင် 

သက်တမ်းတိးြမင့်ခနှင့်အြခား သာအခ ကး ငွများကိ ပး ဆာင်ရမည်။သိ ့ သာ် လာက်လာ

ကးများနှင့် ကနဦးလိင်စင်ခများကိ ပး ဆာင်ရန်မလ။ိ 

(ဃ) တည်ဆဲလိင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦးသည ် ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိင်ရာလိင်စင်အမျို းအစားများ 

ကိ လာက်ထားရန် ကညာသည့် နရ့က်မ ှရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း ဤနည်းဥပ ဒများအရ 

သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ လာက်ထားရမည်။ အဆိပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာက်ထား 

နိင်ြခင်းမရိှခ့ဲပါက လာက်လာ ကးကိြဖစ် စ၊ကနဦးလိင်စင်ခကိြဖစ် စ၊နှစ်မျို းလးကိြဖစ် စ

ပး ဆာင်ရမည်။ 

(င)ဤနည်းဥပ ဒများ စတင်အကျို းသက် ရာက်ြခင်းမရိှမီက လပ်ငန်းစတင်ခ့ဲ ပီးြဖစ်သည့် ပဂ္ဂ လ ်

တစ်ဦးဦးသည ် ယင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ် ယခင်ဥပ ဒများအရ လင်ိစင်ရယူရန် မလိ 

အပ်ခဲ့ သာ်လည်း ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒနှင့်ဤ နည်းဥပ ဒများအရ လိင်စင်ရယူရန်လိအပ် 

လာပါ က အဆိပါလပ်ငန်းကိ တရားဝင်ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဦးစီးဌာနက လိင်စင် 

လာက်ထားရန် ကညာသည့် နရ့က်မ ှ ရက် ပါင်း ၁၈၀ အတွင်း သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ကိ 

လာက်ထားရမည်။ 

 (၁) ယင်းပဂ္ဂုလ်သည် လိင်စင် လာက်ထားသည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း လပ်ငန်း 

များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက်က ိခွင့်ြပုသည့် 

သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိ အဆိပါ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း ချမှတ်ရမည်။ 

(၂)လိင်စင်ရရှိ ပီး နာက ် လိင်စင်တွင်ခွင့်ြပုထားသည့် လပ်ငန်းများကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက ်

နိင် သာ်လည်း လိင်စင်တွင်ခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိသည့်လပ်ငန်းများကိ ရပ်ဆိင်းရမည်။ 

(၃) လာက်ထားချက်ကိြငင်းပယ်ြခင်းခရခဲ့လင်ယင်းပဂ္ဂ လ်သည်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 

ကိ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ရပ်ဆိင်းရမည်ြဖစ် ပီး ြငင်းပယ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိ  

နည်းဥပ ဒ  ၄၂ နှင့်အည ီအယူခနိင်သည်။ 

(စ) အများြပည်သူသးအင်တာနက်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မ (Public Access Center-PAC) လိင်စင ်

သည ်အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်တင်ွအကျုးဝင်သည။် 

 



 
၃၆ 

 

(ဆ) Wide Area Network  အသးြပုကွန်ပျူတာကွန်ရက်ထူ ထာင်ြခင်း/ ယင်းကွန်ရက်ထူ ထာင်၍ 
ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းလပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင့်လိင်စင်(WAN လိင်စင်) သည် အာက်ပါ လိင်စင် 
အမျို းအစားများတွင ်အကျုးဝင်သည်- 

(၁)  ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကိ  တည် ထာင်၍  အမှန်တကယ်သးစွဲသူများ 
သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရှိ သာ အြခားသူများထသိ ့အများြပည်သဆိူင်ရာ သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက 
ဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်ြဖစ်ပါ က ကွန်ရက် 
အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်- အထူး( Individual)၊ 

(၂) ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကိ တည် ထာင်၍ မိမိ၏အဖဲွအ့စည်းအတွင်း 

ဆက်သွယ်မအတွက်ကိသာအသးြပုမည်ဆိပါ ကကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်းလိင်စင်-သာမန် (Class)၊ 

(၃) လိင်စင်ရရှိ သာအြခားသူများထမှဆက်သွယ်မပမာဏ(capacity) ကိ ငှားရမ်း၍ အမှန် 
တကယ်သးစဲွသူများ သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရှိ သာအြခားသူများသိ ့ အများြပညသူ်ဆိင်ရာ 
သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်ြဖစ် 
ပါ က အသးချဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလင်ိစင်။ 

၄၄။ အသွင်ကူး ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် 

 နည်းဥပ ဒ ၄၃ တွင် ဖာ်ြပထားသည့် သက်တမ်းမကန်ဆး သး သာလိင်စင်ကိ ဆက်သွယ် ရး 
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၅ နှင့်အည ီ ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒနှင့်ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပးသည့်လိင်စင်ဟ 
မှတ်ယူရမည်။ တည်ဆဲလိင်စင်ရရှိသူအားလးသည် ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ဖာ်ြပထား သာ လိင်စင် 
ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင်သိ ့ ဦးစီးဌာနမှ လိင်စင်အသွင်ကူး ြပာင်းရန် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 
ထတ်ြပန် ပီး ၁၂ လအတွင်း အသွင်ကူး ြပာင်းရမည်။ 

၄၅။ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ 

 တည်ဆဲလိင်စင်တစ်ခသည ် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒအြပင် အြခားဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အကျုး 
ဝင် နခဲ့လင ် ဤနည်းဥပ ဒများပါြပ ာန်းချက်များနှင့် တစ် ြပးညီြဖစ် စမည့် အသွင်ကူး ြပာင်း 
ြခင်းဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ယခင်အမိန ့် ကာ်ြငာစာများကိ ရပ်သိမ်းသည့်ြပ ာန်းချက်မျာ 
ပါဝင်သည့် အမိန ့် ကာ်ြငာစာကိ ဤနည်းဥပ ဒများ စတင်အကျို းသက် ရာက်သည့် နရ့က်မ ှ
ရက် ပါငး် ၉၀ အတွင်း ထတ်ြပန်ရမည်။ 

 

 

        (ပ) ြမတ်ဟိန်း 
        ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

                  ဆက်သွယ် ရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 
စာအမှတ ်၊ ဆသန/ ၁-၀၂/၀၁၄  (၂၀၁၄/ ၂၆၃၃၁) 
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၄ ခနှစ် ၊ အာက်တိဘာလ          ရက် 



 
၃၇ 

 
 

ဇယား (၁) လိင်စင်ဆိင်ရာအခ ကး ငွများ 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်များအတွက်လိင်စင်ဆိင်ရာအခ ကး ငွများ 

[ နည်းဥပ ဒ ၂၄ ၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) ] 

 

 

ကွနရ်က်အ ထာက်အကူြပု 

ဝန် ဆာငမ်လပ်ငန်းလိင်စင် 

- အထူး (Individual) 

ကွနရ်က်အ ထာက်အကူြပု 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိငစ်င် -

သာမန(်Class) 

ကွနရ်က်ဝန် ဆာင်မလပ်ငနး် 
လိင်စင် 

အသးချဝန် ဆာငမ်လပင်န်း 

လိင်စင် 

လာက်လာ ကး* ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀,၀၀၀ကျပ ်

ကနဦးလိင်စင်ခ* ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် 

နှစ်စဉ် ကး သက်ဆိင် သာဝင် ငွ၏၂% သက်ဆိင် သာဝင် ငွ၏၀.၅% သက်ဆိင် သာဝင် ငွ၏ ၁% သက်ဆိင် သာဝင် ငွ၏၀.၅% 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအသစ်

များြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက် 

ြခင်းအတွက်အခ ကး ငွ 

၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁,၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁,၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် 

လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ကျပ ် ၁၂,၅၀၀,၀၀၀ကျပ ် ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ကျပ ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် 
 

* ဤနည်းဥပ ဒများမထတ်ြပန်မီက ဦးစီးဌာနမှထတ် ပးထား သာ  လိင်စင်ရရှိထားသူများသည် နည်းဥပ ဒ ၄၄ အရ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်းဆိင်ရာမူ ဘာင်သိ ့

လိင်စင်အသွင်ကူး ြပာင်းရာတွင် လာက်လာ ကးနှင့် ကနဦးလိင်စင်ခများကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ 

 

 



 
၃၈ 

ဇယား (၁) လိင်စင်ဆိင်ရာအခ ကး ငွများ  
ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်အတွက်လိင်စင်ဆိင်ရာအခ ကး ငွများ 

[ နည်းဥပ ဒ ၂၄ ၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) ] 
 

 ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်း 

လာက်လာ ကး ၅,၀၀၀ ကျပ် 

ကနဦးလိင်စင်ခ မရှိပါ။ 

နှစ်စဉ် ကး* မရှိပါ။ 

လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခ မရှိပါ။ 
 

* နှစ်စဉ် ကး ပးသွင်းရန်မလိပါ။ သိ ့ သာ ်နည်းဥပ ဒ ၃၃ (ဆ) နှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသိ ့ကိုတင်တင်ြပရမည်။ 
 

ဇယား (၂) 
ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင်ရယူရန်လိအပ် သာ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းစာရင်း 

[ နည်းဥပ ဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) ] 
ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ အခန်း ၄ နှင့် နည်းဥပ ဒ ၃၃ တိအ့ရ အာက် ဖာ်ြပပါဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများကိလက်၀ယ်ထားရှိရန်နှင့်အသးြပုရန်အတွက် 
ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းဆိင်ရာလိင်စင် ရယူရန်လိအပ်သည်- 

 

 
 

 

 

စဉ ် ဆက်သယွ် ရးပစ္စည်းအမျိုးအမည် 

၁ ဂိုဟ်တဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ(ဥပမာ- ဂိုဟ်တဖန်းများ) 
 

၂ ရဒါဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ကိရိယာများ 
 

၃ ရဒီယိဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ (ဥပမာ- MF, HF, VHF, UHF လင်းနန်း 
သးဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ) 

 



 
၃၉ 

ြဖန ့် ဝြခင်း 
နိင်င တာ်သမ္မတရး 
သမ္မတဦးစီးရး 
ဒတိယသမ္မတ(၁)ဦးစီးရး 
ဒတိယသမ္မတ(၂)ဦးစီးရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး 
ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 
အမျို းသားလတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 
နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန အားလး 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ရ့း 
နြပည် တာ် ကာင်စ ီ
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်
ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ရ့းများ 
နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ ီ
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊       (ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 
ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း     ပးနိင်ပါရန် ပးပိပ့ါသည်။) 
ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ ဆက်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 
ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း 
 

အမိန ့အ်ရ 

 

 

(စိးသနိ်း) 

ရးအဖွဲ မ့ှူ း 

ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 
မိတ္တ ူကိ 

- ရးလက်ခ/ မာ 


