ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆၆ ။)
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ သီတင်းက)တ်လဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ0ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ သက်ဆုိင်ြခင်း ှင့် အဓိပာ3 ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ဟုေခ7တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒပါပ
ြ 0ာန်းချက်များသည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမ:တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်၏ ေမ
ြ ထု၊ ေရထု၊ ေလထုတ=ုိ ပါဝင်ေသာ
နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မည်သည့်ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်း ှင့်မဆို သက်ဆိုင်
ေစရမည်။
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုသမ:တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ ြပင်ပေရာက် မည်သည့်အရပ်ေဒသ၌မဆို
ရှိေနေသာ ြမန်မာ ိုင်ငံသားများ ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာ3 ယ် သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) ဆက်သွယ်ေရး (Telecommunication) ဆိုသည်မာှ သတင်းအချက်အလက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဝါယာက
Q ိAး၊ ဖိုင်ဘာက
Q ိAး သို=မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ လRပ်ကူး QကိAး
တစ်ခုခုကို အသုံးြပA၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရဒီယုိလUိင်း၊ အလင်းတန်း၊ အခ
ြ ားေသာ
လRပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ထုတ်လ တ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံး ြပ A၍
ေသာ်လည်းေကာင်း မူရင်းအတိုင်းြဖစ်ေစ၊ ြပAပ
ြ င်၍ြဖစ်ေစ ထုတ်လင့်ြခင်း သို=မဟုတ်
ဖမ်းယူြခင်းကိုဆိုသည်။
( ခ ) သတင်းအချက်အလက် ဆိုသည်မာှ အချက်အလက်၊ မူရင်းစာ၊ ပုံရိပ်သဏWာန်၊ အသံ၊
သေကတ(Code)၊
X
လက[ဏာသေကတ(Sign)၊
X
အချက်ြပသေကတ
X (Signal) ှင့်
အချက်အလက်အစုအေဝး တစ်ရပ်ရပ်တ=ုိ အြပင် ယင်းတို=တစ်ခုထက်ပို၍ ေပါင်းစည်း
ထားေသာအရာများ ှင့် အလားတူကိစ^ရပ်များကိုဆုိသည်။
( ဂ ) Qက ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ဆိုသည်မှာ ထုတ်လ င့်သည့် ကိရိယာ ှင့် ဖမ်းယူသည့်
ကိရိယာတို=အ _က ားတွင် ဝါယာ Qက ိAး၊ ဖိုင်ဘာ Qက ိAး သို=မဟုတ် အ ြခ ားေသာ လRပ်ကူး
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QကိAးတစ်ခုခုကို အသုံးမပ
ြ Aဘဲ သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေရဒီယိုလိUင်း၊
အလင်းတန်း၊ လRပ်စစ်သံလုိက်ဓာတ် ထုတ်လတ်ြခင်း သို=မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းလမ်း
တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ထုတ်လင့် ြခင်း သို=မဟုတ် ဖမ်းယူြခင်းကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက် ဆိုသည်မာှ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ တစ်ခုခုကိုအသုံးြပAပ
b ီး
ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပAပစ^ည်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း၊ ကွန်ပျcတာ၊ ကွန်ပျcတာ
ကဲ့သို=ေသာ အလားတူပစ^ည်း၊ ယင်းတို= ှင့် တွဲဖက်အသုံးြပA ိုင်သည့်စနစ် ှင့် ပစ^ည်း
ကို QကိAးဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ QကိAးမဲ့ြဖစ်ေစ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်အသုံး ြပAေသာ စနစ်ကို
ဆိုသည်။
( င ) အသုံးြပAသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် ဆိုသည်မာှ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း ကနဦး
ချိတ်ဆက်သည့် ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦးဦးထံမှ သတင်းအချက်
အလက်များ လက်ခံရရှိေသာ ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူထံသို= သတင်း
အချက်အလက်ေပးပို=ေသာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း၏ ေနရာကိုေသာ်
လည်းေကာင်းဆိုသည်။
( စ ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလု
လပု ်ငန်း ဆိုသည်မာှ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပA ဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း များအနက်
လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ြဖစ်ေစ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကိုဆိုသည်။
(ဆ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပA ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မာှ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပA
ပစ^ည်းတစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရှိ bပီး ယင်းကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပAပစ^ည်းကို
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိထားသူအား ငှားရမ်း ြခင်း သို=မဟုတ်
အဆိုပါ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းအေပ7တွင် မိမိကုိယ်တုိင် ဝန်ေဆာင်မU
ေပးသည့် လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
( ဇ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မာှ သတင်းအချက်အလက်ကုိ အပ
ြ န်အလှန်
ေပးပို=ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ဝန်ေဆာင်မUေပးသည့်
လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသုံး ြပAသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်
သက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်လုပ်ငန်းမပါဝင်။
(စျ)

အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သို=မဟုတ် တစ်ခုထက်
ပိုေသာ ကွန်ရက်များကို အသုံး ြပA၍ ဝန်ေဆာင်မUေပးေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
ဆိုသည်။ ယင်းတွင် အသုံး ြပAသူဘက်ရိှ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကိုသာ
ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် လုပ်ငန်းမပါဝင်။
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(ည) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအား အေထာက်အကူြပAရန်အလို=ငှာ
ဝန် Qကီးဌာနက သီး ြခားသတ်မှတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို ဆိုသည်။
( ဋ ) ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ခုခု
ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေစျးကွက်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း
တစ်ခုခု ှင့် တွဲဖက်အသုံး ြပAရသည့် ပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မU ှင့် သက်ဆိုင်
သည့် ေစျးကွက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။
( ဌ ) အချက်အလက်အေက
_ ာင်းအရာ ဆိုသည်မှာ ဖန်တီး ုိင်ေသာ၊ ြပAပ
ြ င် ိုင်ေသာ၊
သိမ်းဆည်းထား ိုင်ေသာ၊ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ် ုိင်ေသာ သို=မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်
နည်းပညာဖ
ြ င့် ဆက်သွယ်ေပးပို= ိုင်ေသာ စာသား၊ အသံ၊ ပုံရိပ် bငိမ် ှင့် ပုံရိပ်ရှင်
တို=ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတိ=ု ကို အခ
ြ ားေသာ hုပ်သံြဖင့် ြပန်လည်ေဖာ်ြပ ြခင်း၊
ထိေတွDြခင်းြဖင့် ေဖာ်ြပြခင်း သို=မဟုတ် တစ်နည်း နည်းြဖင့် ေပါင်းစပ်ေဖာ်ြပထားခ
ြ င်း
ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။
( ဍ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း ဆိုသည်မာှ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံး ြပAသည့်hုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံ၏ ပစ^ည်း
တစ်ခုခုကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းပစ^ည်းများ ေပါင်းစပ်ထားရှိမUကုိေသာ်လည်းေကာင်း
ဆိုသည်။
( ဎ ) လိUင်း Uန်းစk် ဆိုသည်မှာ ၃ ဟတ်ဇ်မှ ၄၂၀ တာရာဟတ်ဇ် လိUင်း Uန်း အထိ
ပါဝင်သည့် စk်ဆက်မ ြပတ်ေသာ လRပ်စစ်သံလုိက်လUိင်း၏ လိUင်း Uန်းစk်ကို ဆိုသည်။
(ဏ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်သွယ်ေခ7ဆိုမUအတွက် အသုံးြပAရန် သတ်မှတ်ေသာ ိုင်ငံေတာ်၏
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကုိ ဆိုသည်။
(တ) အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်
ဆိုင်ရာစနစ်များအက
_ ား အပ
ြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ရာတွင် အသုံးြပAရန် အက[ရာ သို=မဟုတ်
ဂဏန်း သို=မဟုတ် အက[ရာ ှင့် ဂဏန်း ေပါင်းစပ်၍ အသုံးြပAေသာ အစီအစk်တကျ
ေဖာ်ြပသည့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကုိ ဆိုသည်။
(ထ) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ်
အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုကို ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းတစ်မျိAးမျိAး လက်ဝယ်ထားရှိ ြခ င်း၊
အသုံးြပAြခင်းအတွက် ထုတ်ေပးေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
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( ဒ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မာှ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခု
အား ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း
တစ်ရပ်ရပ်တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုိဆိုသည်။
( ဓ ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုအား
ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ
လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
( န ) ဝန် Qကီးဌာန

ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး ှင့်သတင်းအချက်

အလက်နည်းပညာဝန် Qကီးဌာနကို ဆိုသည်။
( ပ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဝန် Qကီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ ဆက်သွယ်ေရးmန် _ကားမUဦးစီး
ဌာနကို ဆိုသည်။
( ဖ ) အယူခံခုံhုံး ဆိုသည်မှာ ဝန် Qကီးဌာနက ချမှတ်သည့် အမိန်= သို=မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို
မေကျနပ်ပါက အယူခံဝင်ခွင့်ြပAရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွDဲ က ဖွဲDစည်းထားေသာ
ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အယူခံခံုhံုးကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၄။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က)

ိုင်ငံေတာ်ေခတ်မီဖွံDbဖိAးတိုးတက်ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဖ
ြ င့် အေထာက်
အကူြပA ိုင်ရန်၊

( ခ ) ဖွံDbဖိAးတိုးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးကnများတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အခွင့်အလမ်း
တူမRေသာ ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် ယှk်bပိAင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းြဖင့် အရည်အေသွး
ြမ င့်မား bပ ီး သုံးစွဲသူတို=အား ထိုက်တန်စွာ ဝန်ေဆာင်မUေပး ိုင်မည့် ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ ေပ7ထွက်လာေစရန်၊
( ဂ ) ဖွံD bဖိAးတိုးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့်အတူ

ိုင်ငံေတာ်

တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ြဖန်=ကျက်bပီး အများပ
ြ ည်သူ ဆက်သွယ်
အသုံး ြပA ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာ ိုင်ေစရန်၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်သူ ှင့် အသုံး ြပAသူတို=ကို
ဥပေဒ ှင့်အညီ အကာအကွယ်ေပး ုိင်ရန်၊
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(င)

ိုင်ငံေတာ်တည် bငိမ်ေအးချမ်းေရး ှင့် အများ ြပ ည်သူလုံ bခAံေရးကိစ^များ အတွက်
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ ှင့် လိုင်စင်
ရယူ bပ ီးမှသာ အသုံး ြပ Aခွင့်ရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းများကို Qက ီး _ကပ် ိုင်ရန်။
အခန်း (၃)

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်
၅။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်
လိုသည့် ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ခွင့်ြပAချက် ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသိ=ု ေလRာက်ထားရမည်(က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပA ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊
( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊
( ဂ ) အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း။
၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်အတွက် ေရွးချယ်
ြခ င်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် စည်းမျk်းများကို အများသိရှိေစရန် ထုတ် ြပ န်
ေက
_ ညာေပးရမည်။
၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅ အရ ေလRာက်ထားချက်ကုိ ပုဒ်မ ၆ အရ စိစစ်bပီး သေဘာထားမှတ်ချက်
ြဖင့် ဝန် Qကီးဌာနသို= တင် ြပရမည်။
၈။

ဝန် Qကီးဌာနသည်(က) ပုဒ်မ ၇ အရ တင်ြပချက်ကုိရရှိသည့်အခါ ြပည်တွင်းမှ ေလRာက်ထားချက်ြဖစ်ပါက
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွDဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ရယူရန်
လိုအပ်ေသာလုပ်ငန်းအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွDဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ရယူ၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ထိုသို= သေဘာတူညီချက်ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းအတွက်
ဝန် Qက ီးဌာန၏ အဆုံးအ ြဖ တ် ြဖ င် ့ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ရန် ခွင့်ြပA ုိင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မ ၇ အရ တင် ြပချက်ကို ရရှိသည့်အခါ ြပည်ပမှေလRာက်ထားချက် ြဖစ်ပါက
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွDဲ ၏ သေဘာတူညီချက်ရယူ၍ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ရန် ခွင့်ြပA ုိင်သည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(က) ှင့် (ခ) အရ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန်
ခွင့်ြပAသည့်အခါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၏ သက်တမ်းကို တစ် Qကိမ်လRင် အနည်းဆုံး ငါး ှစ်မှ
အများဆုံး အ ှစ် ၂၀ အထိ လုပ်ကုိင်ရန် ခွင့်ြပAသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးေရး
အတွက် ဦးစီးဌာနသို= mန် _ကားရမည်။
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(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေခ7ဆိုမU၊ ချိတ်ဆက်မUတုိ=အတွက် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ
ပင်မဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ေလRာက်ထားလာပါလRင် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ရယူbပီး ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် သီး ြခားသတ်မှတ်
ထားသည့် စည်းမျk်း၊ စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပA ုိင်သည်။
( င ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးေပးရန် ေလRာက်ထားချက်ကုိ ဦးစီးဌာနက စိစစ်
တင်ြပလာလRင် သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ြပAေပး ုိင်သည်။
၉။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ဝန်Qကီးဌာန၏ mန်_ကားချက် ှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရှိသည့် ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်း
များအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပး
ရမည်။
၁၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဥပေဒ ှင့်အညီ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ၊ ပုဂ@ိAလ်ဌာနအဖွဲDအစည်း
များ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
၁၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားသည့် အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦး ှင့် ေအာက်ပါ
ကိစ^ရပ်များအတွက် သေဘာတူစာချAပ် ချAပ်ဆုိ၍ ေဆာင်ရွက် ုိင်သည် (က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဤဥပေဒအခန်း (၁၂)ပါ ြပ0ာန်းချက်
များ ှင့်အညီ ချိတ်ဆက်အသုံး ြပAခ
ြ င်း ှင့် အပ
ြ န်အလှန် ဆက်သွယ်ြခင်း၊
( ခ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပA ပစ^ည်းများကို ခွဲေဝအသုံး ြပAခ
ြ င်း၊
( ဂ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် သီးြခားေဖာ်ြပသတ်မှတ်ထားသည့် အခ
ြ ားကိစ^ရပ်များ ေဆာင်ရွကြ် ခင်း။
၁၂။ (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်
လိုပါက သက်တမ်းတိုး ြမrင့်ေပးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။
( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ေလRာက်ထားချက်ကုိ စိစစ်bပီး ဝန် Qကီးဌာန၏ခွင့်ြပAချက် ြဖင့် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်သက်တမ်းကို တိုး ြမrင့်ေပး ုိင်သည်။
အခန်း (၄)
ဆက်သွယ်ေရးပစ^
ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်
၁၃။ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ
လိုင်စင်ရယူ bပ ီးမှသာ အသုံး ြပ Aရန် ဝန် Qက ီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း
တစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရှိလိုလRင်ြဖစ်ေစ၊ အသုံး ြပAလိုလRင်ြဖစ်ေစ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်
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များ ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ သို=ရာတွင် ေအာက်ပါတိ=ု အတွက် ဆက်သွယ်ေရး
ပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် ေလRာက်ထားရန်မလို(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက မိမိအသုံး ြပAရန် ဝယ်ယူရင်း ီှးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး
ပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း ှင့် အသုံး ြပAခ
ြ င်း၊
( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထား
ရှိြခင်း ှင့် အသုံး ြပAခ
ြ င်း။
၁၄။ ဦးစီးဌာနသည်(က) ပုဒ်မ ၁၃ အရ သက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းအတွက် လိုင်စင်ေလRာက်ထားချက်
ကို စိစစ်bပီး လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို=မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပA ိုင်သည်။
( ခ ) လိုင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ ှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းကို တစ်ပါတည်း
သတ်မှတ်ေပးရမည်။
အခန်း (၅)
လိုင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်များ
၁၅။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) ဤဥပေဒ ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
အမိန်=ေ _ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်= ှင့် mန် _ကားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
( ခ ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
( ဂ ) လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ြမrင့်ခ၊ အသုံး ြပAခ၊ ဝန်ေဆာင်ခ တို=အ ြပင် နည်းပညာ
အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါလိုအပ်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း ေကာက်ခံမည့်
အခေက
_ းေငွများကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရမည်။
(ဃ) သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျင့်စk်များ ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မU စံချိန်စံmန်း
များကိုလည်းေကာင်း၊ ဝန် Qကီးဌာန ှင့်ဦးစီးဌာနတိ=ု ၏ mန် _ကားချက်များကိုလည်းေကာင်း
လိုက်နာရမည်။
( င ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း သို=မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်
ြခင်းေက
_ ာင့် ြဖစ်ေပ7လာေသာ အကျိAးဆက်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ ိုင်ငံေတာ်တွင်
ထိခိုက်နစ်နာမUမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူသည် (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ခွင့်ြပAထားသည့် လိUင်း Uန်းစk်လျာထားချက် ှင့်အညီ လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရရှိေသးသည့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို
တိုးချဲDလုပ်ကိုင်လိုလRင် ြဖ စ်ေစ၊ အ ြခ ားလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ ှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်လိုလRင်ြဖစ်ေစ၊ ပူးေပါင်း၍လုပ်ကုိင်လုိလRင်ြဖစ်ေစ အခန်း (၃)ပါ ြပ0ာန်းချက်
များ ှင့်အညီ ခွင့်ြပAချက် ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထပ်မံရယူရမည်။
( ဂ ) အခ
ြ ားဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအား စက်မUပုိင်းဆိုင်ရာအရ အေ ှာင့်အယှက်
ြပAေက
_ ာင်း စစ်ေဆးေတွDရှိချက်အရ သို=မဟုတ် အေက
_ ာင်း_ကားချက်အရ လိုအပ်သည့်
မွမ်းမံြပင်ဆင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစရန်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်
အား ယာယီရပ်ဆိုင်းေစရန်ြဖစ်ေစ mန် _ကားသည့်အခါ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လင့်
ေသာ သို=မဟုတ် ဖမ်းယူေသာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အေ _ကာင်းအရာများ ှင့် သုံးစွဲသူ
ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လRိA=ဝှက်ထားရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လုံ bခAံစွာ ထိန်းသိမ်း
ထားရှိbပီး တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ခွင့်ြပAထားသည့်ကိစ^မှအပ သက်ဆုိင်ြခင်းမရှိသူအား ထုတ်ေဖာ်
အသိေပးခ
ြ င်းမပ
ြ Aရ။
၁၈။ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ^ည်းများအား လိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်
ေပးထားသည့် ေနရာ၌သာ ထားရှိအသုံး ြပAရမည်။
( ခ ) လိုင်စင်အရ မိမိအား အသုံးြပAခွင့်ေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ^ည်းမှတစ်ဆင့်
ိုင်ငံေတာ်၏လုံbခAံေရးကို မထိခုိက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
( ဂ ) မိမိအသုံး ြပAသည့် စက်ပစ^ည်းများ ှင့် စပ်လျk်း bပီး ဦးစီးဌာနမှ mန် _ကားချက်များ
အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၆)
လိUင်း Uန်းစk် ှင့် bဂိAဟ်တုပတ်လမ်းေက
_ ာင်းတည်ေနရာတိ=ု ကုိ စီမံခန်=ခွခဲွြခင်း
၁၉။ ဝန် Qက ီး ဌာနသည် ိုင ်င ံလုံးဆိုင်ရာ လိUင်း Uန်းစk်က ိုလည်းေကာင်း ၊ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင ်ရာ
ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်းများ ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်အား ခွဲေဝသတ်မှတ်
ေပးထားေသာ bဂိAဟ်တုပတ်လမ်းေက
_ ာင်း တည်ေနရာကိုလည်းေကာင်း စီမံခန်=ခွဲြခင်း ှင့် Qကီး _ကပ်ြခင်း
တို=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လိUင်း Uန်းစk် လျာထားချက်ပါ လိUင်း Uန်းခွင်များအား ပုဂ@ိAလ်၊
ဌာန ှင့် အဖွDဲ အစည်းများထံသို= စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ အသုံး ြပAခွင့်ေပး ုိင်သည်။
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အခန်း (၇)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထား
သတ်မှတ်ချက်
၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်Qကီးဌာနက အတည်ြပAထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်
ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်တ=ုိ ကုိ လိုက်နာအသုံး ြပAရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ရရှိသူအား mန် _ကားရမည်။
၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအတွက် မိမိ၏ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUတွင် အသုံးြပAရန်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာများကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်bပီး
အသုံး ြပAခွင့်ေပး ိုင်သည်။
၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ှင့် အီလက်ထေရာနစ်
ြ င်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့်
လိပ်စာတို=ကို ပုဒ်မ ၂၁ အရ mန် _ကားချက် ှင့်အညီ အသုံး ြပAခ
Qကီး _ကပ်ြခင်းတို=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၈)
နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံmန်းများ
၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်းများကို ဝန် Qကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ထုတ် ြပန်ထားရမည်။
၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm န်းများကို လိုင်စင်ရရှိသူများက လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရန် Qကီး _ကပ်ကွပ်ကဲရမည်။
၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ြပည်တွင်းသို=တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ=ု တင်ပုိ=ြခင်း ြပA ိုင်ရန်အတွက် ကွန်ရက်
အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း အမျိAးအစားများ၏ စံချိန်စံmန်းကို သတ်မှတ်
ရမည်။
၂၇။ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း တစ်မျိAးမျိAးကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊
ေရာင်းချခ
ြ င်း သို=မဟုတ် ြဖန်=ချိြခင်း ြပAလုပ်လုိသူသည် မိမိထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်း သို=မဟုတ်
ြဖန်=ချိြခင်းြပAမည့် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း အမျိAးအစား၏
နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm န်းေထာက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဦးစီးဌာနသို=
ေလRာက်ထားရမည်။
၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံm န်း ေထာက်ခံချက်ေလRာက်ထားလာ ြခ င်းကို
စိစစ်bပီး ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို=မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပA ုိင်သည်။
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အခန်း (၉)
အသုံးြပAသူကုိ အကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်း
၂၉။ (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ခုခု ှင့် စပ်လျk်း၍
ေဆာင်ရွက်ဆဲဝန်ေဆာင်မUအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်မည့် ဝန်ေဆာင်မUအသစ်အတွက်
ြဖစ်ေစ အဆိုြပAသည့်ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားကို ဦးစီးဌာနသိ=ု တင်ြပရမည်။
( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် အဆို ြပAတင် ြပသည့် ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားများကို စိစစ် bပီး ဝန် Qကီး
ဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခွင့်ြပAေပးရမည်။
၃၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ြပAေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထား ှင့်အညီ
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
( ခ ) ခွင့် ြပAေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားကို ြပင်ဆင်ေ ြပာင်းလဲ ြခင်း သို=မဟုတ်
ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပAလုပ်လုိပါက ဦးစီးဌာန၏ QကိAတင်ခွင့်ြပAချက် ရယူbပီးမှ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၃၁။ (က) ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ှင့် စပ်လျk်း၍ အသုံး ြပ Aသူကို အကာအကွယ်
ေပးသည့် စံ Uန်းများကို ဝန် Qကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။
( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် အသုံး ြပAသူကို အကာအကွယ်ေပးသည့် စံ Uန်းများ ှင့်
အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၀)
ချိတ်ဆက်အသုံးြပAခ
ြ င်း ှင့် အပ
ြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်း
၃၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပA ပစ^ည်းများ
ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံး ြပAခ
ြ င်း၊ အပ
ြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်းတိ=ု ှင့် စပ်လျk်းသည့် ကိစ^ရပ်များအတွက်
လိုအပ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၃၃။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေသာ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်
အကူြပAပစ^ည်းများ ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံး ြပAခ
ြ င်း ှင့် အပ
ြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်းတို= ြပAလုပ် ိုင်ရန်
ေတာင်းဆိုလာလRင် ယင်းတို=အချင်းချင်း သေဘာတူညီချက် ှင့် ဦးစီးဌာန၏ အတည်ြပAချက်တို= ြဖင့်
ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
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၃၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်းက မိမိ၏ကွန်ရက်အတွင်း ဝင်ေရာက်ချိတ်ဆက် အသုံး ြပA
ခွင့်ြပAရာ၌ (က) သာတူညီမRမUရှိေစ bပ ီး ခွဲ ြခ ား ှိမ့်ချမUမရှိေစရ၊ ကွန်ရက်အတွင်းရှိ မူလဝန်ေဆာင်မU
အရည်အေသွး စံချိန်စံmန်းေအာက် နိမ့်ကျမUမရှိေစရ။
( ခ ) အရည်အေသွးစံခ ျိန်စ ံm န်း တို=က ို လိုအပ်ချက်အရ ဦးစီး ဌာနက စစ်ေ ဆးလRင်
စစ်ေဆးမUကို ခံယူရမည်။
အခန်း (၁၁)
bပိAင်ဆိုင်မUကိုဆန်=ကျင်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်မျ
များအား တားမ
ြ စ်ြခင်း
၃၅။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ bပ ိAင်ဆိုင်မU
သေဘာသဘာဝကိုပျက် ြပားေစသည့် မည်သည့်လုပ်ေဆာင်မUမျိAးကိုမR လုပ်ေဆာင် ြခင်းမပ
ြ Aရ။
၃၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါကိစ^ရပ်များ ှင့် စပ်လျk်း bပီး ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန
သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတို= ှင့် နားလည်မUရယူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ သေဘာတူညီမUရယူ ြခင်း၊ အစီအစk်
များပ
ြ Aလုပ်ြခင်း သို=မဟုတ် စာချAပ်ချAပ်ဆုိြခင်းများ မပ
ြ Aလုပ်ရ(က) မိမိဆ yအတိုင်း Uန်းထားပ
ြ င်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( ခ ) bပိAင်ဆိုင်မUကို ေလျာ့နည်းေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေစျးကွက်အား ခွဲေဝရယူရန်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းေထာက်ပ့ံသူ၊ ေရာင်းချသူတစ်ဦးဦးထံမှ ဝယ်ယူြခင်းမပ
ြ Aရန်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဃ) မိမိbပိAင်ဘက်တစ်ဦးဦးအား မတရားေသာ နည်းလမ်း ြဖင့် ဆန်=ကျင်မUြပAခ
ြ င်း။
၃၇။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိထံမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးထံမှေသာ် လည်းေကာင်း
ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUကုိသာ ရယူသံုးစွဲေရးအတွက် အသုံးြပAသူ
အား ချAပ်ချယ်ကန်=သတ် ြခင်းမပ
ြ Aရ။
၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၇ တို=တွင် တားမ
ြ စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး
ေစျးကွက်အတွင်း bပိAင်ဆိုင်မUကိုဟန်=တားသည့် လုပ်ေဆာင်မUများဖ
ြ စ်ေပ7လာပါက ဝန် Qကီးဌာန၏
သေဘာတူခွင့် ြပ Aချက်ရယူကာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူကို ယင်းလုပ်ေဆာင်မUများကို ရပ်စဲရန်
mန် _ကား ိုင်သည်။
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အခန်း (၁၂)
၁၂)
စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် Qကီး _ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း
၃၉။ ဦးစီးဌာနသည် (က) ဤဥပေဒပါပ
ြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန် Qကီး
ဌာန၏ လမ်းmန်ချက် ှင့်အညီ စီမံခန်=ခဲွ ြခင်း ှင့် Qကီး _ကပ်ကွပ်ကဲြခင်းတိ=ု ြပAရမည်။
( ခ ) လိုင်စင်ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း၊
ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး
ပစ^ည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် Qကီး _ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း
တို=ကိုေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရစစ်ေဆးခ
ြ င်းအတွက် လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များဖ
ြ င့်
စစ်ေဆးေရးအဖွဲDကို ဖွဲDစည်း၍ လဲအပ်တာဝန်ေပး ုိင်သည်။
၄၀။ ဤဥပေဒပါပ
ြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဦးစီးဌာနသည်(၁)

လိုအပ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များကို ေခ7ယူေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ သတင်း
အချက်အလက် ှင့် အေထာက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ှင့် စာတမ်း
အမှတ်အသားများကို တင်ြပေစခ
ြ င်းတို=ကုိ ြပA ိုင်သည်။

(၂)

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သည့် အေဆာက်အအုံ ှင့်
ေနရာများ၊ စက်ပစ^ည်းများကို ဝင်ေရာက် _ကည့်hUစစ်ေဆးခ
ြ င်း ြပA ိုင်သည်။

(၃)

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် စပ်လျk်း၍ စာရင်းဇယား ှင့် စာရွက်
စာတမ်းများ၊စာတမ်းအမှတ်အသားများကို _ကည့်hUစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ေကာက် ုတ်
ချက်ရယူ ြခင်း ှင့် မိတzcကူး ြခင်းတိ=ု ကို ြပA ိုင်သည်။

(၄)

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ြပ Aစု
ထားရှိ ြခ င်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခ င်းတို= ှင့် စပ်လျk်း၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ေပး ုိင်သည်။

( ခ ) ပုဒ်မ ၃၉ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ဖွဲDစည်းသည့် စစ်ေဆးေရးအဖွDဲ သည် ဦးစီးဌာန၏ လဲအပ်
တာဝန်ေပးချက်အရ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂) ှင့် (၃) တို=ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်
များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် ုိင်သည်။
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အခန်း (၁၃)
၁၃)
ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း ှင့် ြပAပ
ြ င်မွမ်းမံြခင်း
၄၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ်
ချိတ်ဆက်အသုံး ြပ A ြခ င်း ြပ Aလုပ် ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာေ ြမ ှင့် အေဆာက်အအုံ ပိုင်ရှင်
သို=မဟုတ် ယင်းေမ
ြ ှင့် အေဆာက်အအုံကို စီမံခန်=ခဲွခွင့်ရိှသူ ှင့် ညrိ Uိင်း၍ ကာလသတ်မှတ်ချက်
ပါဝင်ေသာ ှစ်ဦး ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် ေနရာတွင် ေအာက်ပါ
တို=ကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်(က) လုပ်ငန်းေမ
ြ ေနရာမှာ သင့်ေလျာ်မUရိှ မရှိ ေရွးချယ်ဆံုးြဖတ် ုိင်ရန်အလို=ငှာ ယင်းေနရာ
သို= ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ စစ်ေဆးက
_ ည့်hUြခင်း၊ တိုင်းတာခ
ြ င်း၊ အနိမ့်အြမင့် မှတ်တမ်းယူြခင်း၊
ေမ
ြ နမူနာရယူ ြခင်း၊ ကျင်းတူး ြခင်း၊ အေပ7ယံေ ြမလာကို စစ်ေဆး ြခင်းတို=အပါအဝင်
အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာကိစ^များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အလို=ငှာ
အဆိုပါ ေ ြမ ေပ7ေ ြမ ေအာက်၊ ေရေပ7ေရေအာက်တွင် လိုအပ်ေသာ ကွန်ရက်
အေထာက်အကူ ြပ Aပစ^ည်းများကို ေနရာချထား ြခ င်း၊ ထားရှိ ြခ င်း၊ တပ်ဆင် ြခ င်း၊
ချိတ်ဆက် ြခင်း ှင့် ပစ^ည်း လုံbခAံေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပAပစ^ည်းများကိုဝင်ေရာက် _ကည့်hUစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း
ထားရှိ ြခင်း ှင့် ြပAပ
ြ င်မွမ်းမံြခင်း။
၄၂။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ လုပ်ငန်းကိစ^များေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီမU
ရရှိထားသည့်ေြမ ှင့် အေဆာက်အအုံပုိင်ရှင် ေပ
ြ ာင်းလဲမUြဖစ်ေပ7ပါက အဆိုပါေမ
ြ ှင့် အေဆာက်အအုံ
တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ် ချိတ်ဆက်အသုံး ြပAခ
ြ င်းတို=ကို
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် သေဘာတူညီမUရယူထားရမည်။
၄၃။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း
ြခင်း၊ ြပA ြပင်မွမ်းမံ ြခင်း၊ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း ှင့် ဖယ်ရှား ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများ ြပည်သူ
အသုံး ြပAသည့်လမ်း သို=မဟုတ် ယာk်လမ်းေက
_ ာင်း သို=မဟုတ် ေရလမ်းေက
_ ာင်း သို=မဟုတ်
ေလလမ်းေက
_ ာင်း တို=ကို အေ ှာင့်အယှက် သို=မဟုတ် အဟန်=အတား မဖ
ြ စ်ေစရ။
၄၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ်
ဖယ်ရှား ြခ င်းတို=အား ြပ Aလုပ်ရန်အလို=ငှာ Qက ိAတင်ေလ့လာ ဆန်းစစ်မUများအတွက် ပိုင်ရှင်အား
QကိAတင်အသိေပးခ
ြ င်းမရှိဘဲ မည်သည့်ေ ြမေနရာကိုမR ဝင်ေရာက် ြခင်းမပ
ြ Aရ။
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၄၅။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ်
ထိန်းသိမ်း ြခင်း ြပAလုပ်ရာတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမUနည်းပါးေစရန် လိုအပ်သည့် QကိAတင်ကာကွယ်မU
များကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။
၄၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်း တပ်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ်
ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံြခင်းြပAရာတွင် ေပါ့ေလျာ့ြခင်း သို=မဟုတ် တမင်ပျက်ကွက်ြခင်းေက
_ ာင့် တစ်ဦး
တစ်ေယာက်ေသာ သူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစခ
ြ င်း၊ ေသဆုံး ြခင်း သို=မဟုတ် ပစ^ည်းတစ်စုံတစ်ရာ
ပျက်စီးဆုံးhUံးေစခ
ြ င်း ြဖစ်လRင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ သို=မဟုတ် နစ်နာသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ရရှိသူထံမှ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ ေလျာ်ေ _ကးရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
၄၇။ ဤဥပေဒအရလိုင်စင်ရရှိသူသည် လမ်းမက
Q ီး၊ လမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ြမစ်၊ တူးေမ
ြ ာင်း၊ အခ
ြ ားေသာ
ေရလမ်း၊ ေရသွင်းစိုက်ပျိAးေရးစနစ်၊ ေရေမ
ြ ာင်း၊ ေရေပးေရးစနစ်၊ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း
လုပ်ငန်း သို=မဟုတ် အခ
ြ ားေသာအများပ
ြ ည်သူ ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သို=မဟုတ် ပုဂ@လိက ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ေစ ိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်စံုတစ်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ှင့် ေမ
ြ ေပ7ေမ
ြ ေအာက်တို=တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများကို အသုံးြပAပ
b ီး ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအတွက် ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပA ပစ^ည်းများထူေထာင်ြခင်းြပAရာတွင် လူ ှင့်
ပစ^ည်းတို=၏ လုံbခAံေရးကို အေလးဂhုြပA၍ ဥပေဒ ှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေဆာက်လုပ်ဆဲ သို=မဟုတ် ေဆာက်လုပ်bပီး အေဆာက်အအုံ ှင့် ေမ
ြ ကွက်
အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်တစ်ခုခု အတွက်
လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေဆာက်အအုံ ှင့် ေမ
ြ ကွက်အတွင်းရှိ ကွန်ရက်
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၏ အရည်အေသွးအား ြမ rင့်တင်ေပးရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ်
လည်းေကာင်း (က) အရင်းအ ှီးစိုက်ထုတ်သူသို=မဟုတ် အေဆာက်အအုံ ှင့် ေ ြမ ပိုင်ရှင်အား ၄င်း၏
အေဆာက်အအုံအတွင်း သို=မဟုတ် အေပ7တွင်ြဖစ်ေစ၊ ေမ
ြ ကွက်တွင်ြဖစ်ေစ ကွန်ရက်
အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း တပ်ဆင် ိုင်ေရး
အတွက် ေနရာေပးရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲDအစည်းတို= ှင့် ညrိ ိUင်း၍ ေဆာင်ရွက်
ိုင်သည်။
( ခ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းကို တပ်ဆင်
ေပးရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအား mန် _ကား ုိင်သည်။
( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပAပစ^ည်းများ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်
စရိတ် ေငွေ _ကးများကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက အားလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ
ြဖစ်ေစ ကျခံရန် mန် _ကား ိုင်သည်။
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၄၉။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပ Aပစ^ည်းများ
တည်ေဆာက် ြခ င်း၊ တပ်ဆင် ြခ င်းတို=တွင် မလိုအပ်ဘဲ ဘnာေငွေ _က း ကုန်ကျမUမရှိေစရန် ှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မUများကို စီမံခန်=ခွဲေပး ိုင်သည်။
အခန်း (၁၄)
၁၄)
အင
ြ င်းပွားမUများကို ေဖ
ြ ရှင်းြခင်း
၅၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများသည်(က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကွန်ရက်အေထာက်
အကူ ြပ Aပစ^ည်းများ ြဖ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြဖ စ်ေစ အ ြင င်းပွားမUေပ7ေပါက်
သည့်အခါ အချင်းချင်းညrိ Uိင်းေဖ
ြ ရှင်း ုိင်ြခင်း မရှိပါက ထိုအြငင်းပွားမUကို ဦးစီးဌာန
သို= တင်ြပ ိုင်သည်။
( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူ ြပAပစ^ည်းများ ှင့်
ချိတ်ဆက်အသုံးြပAခ
ြ င်း၊ အပ
ြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်းတိ=ု ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အင
ြ င်းပွားမU
ေပ7ေပါက်ပါကဦးစီးဌာနသိ=ု တင်ြပ ုိင်သည်။
၅၁။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း အ ြင င်းပွားမU ှင့် စပ်လျk်း၍ ေစ့စပ်
ညrိ ိUင်းဆုံး ြဖ တ်ေပးရန် ပုဒ်မ ၅၀ အရ တင် ြပ ချက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို=တင် ြပ ြခ င်းမရှိ
ေသာ်လည်း အင
ြ င်းပွားမUမှာ အများပ
ြ ည်သူအကျိAးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာေစ ုိင်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း
ေစ့စပ်ညrိ ိUင်းဆုံး ြဖတ်ေပးရမည်။
၅၂။ (က) ပုဒ်မ ၅၁ အရ ဦးစီးဌာနက ေစ့စပ်ညိr Uိင်းဆုံး ြဖတ်ေပးချက် ှင့် စပ်လျk်း၍ မေကျနပ်
သူသည်(၁)

ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့်သက်ဆုိင်သည့်ကိစြ^ ဖစ်ပါက ထိုဆုံးြဖတ်ချက်
ချမှတ်သည့် ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀အတွင်း ဝန် Qကီးဌာနသို= အယူခံ
ိုင်သည်။

(၂)

ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်းမရှိသည့်ကိစ^ ြဖစ်ပါက
မိမိ၏နစ်နာမUအတွက် သက်သာခွင့် ှင့် အခွင့်အေရးများကိုရရှိရန် တည်ဆဲ
ဥပေဒများအရ သက်ဆုိင်ရာ တရားhုံးတွင် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)အရ အယူခံြခင်းအေပ7 ဝန် Qကီးဌာနသည်(၁)

လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ ြပAလုပ်ရမည်။

(၂)

ဦးစီးဌာန၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ အတည်ြပAခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျကြ် ခင်း
ြပA ိုင်သည်။
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( ဂ ) ဝန် Qကီးဌာန၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ှင့်စပ်လျk်း၍ မေကျနပ်သူသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်
ေန=မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၄၅ ရက်အတွင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်း ှင့် အညီ အယူခံခုံhုံးသို=
အယူခံ ိုင်သည်။
အခန်း (၁၅)
၁၅)
အများပ
ြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခ
ြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း
၅၃။ ဝန် Qကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU
များကို ကျယ်ကျယ်ြပန်= ြပန်=ရယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိေစရန်အတွက် ိုင်ငံအတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံဆက်သွယ်ေရး
ဖွံbဖိAးတိုးတက်မUနိမ့်ကျေနေသးသည့် နယ်ေ ြမေဒသများ (underserved area) တွင် အေခ
ြ ခံ
ဆက်သွယ်ေရး အေဆာက်အအုံ တိုးချDဲ တည်ေဆာက် ုိင်ေစရန် ှင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU ပိုမို
ကျယ်ြပန်=ေကာင်းမွန်ေစ ိုင်မည့် အစီအစk်များချမှတ်ရန် ဦးစီးဌာနအား mန် _ကား ုိင်သည်။
၅၄။ ဝန် Qက ီးဌာနသည် အများ ြပ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေ ြခ ခံဆက်သွယ်ေရး
လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေရးအစီအစk်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ုိင်ရန်အတွက်
အေ ြခ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက် ြဖ ည့်ဆည်း ြခ င်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ထူေထာင် ထားရှိ bပ ီး
ရန်ပုံေငွကို Qကီး _ကပ်ရမည်။
၅၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၄ အရ တည်ေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွကို အသုံး ြပA၍ အများ
ြပည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခ
ြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းြခင်းအစီအစk်များ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် Qကီး _ကပ်ရမည်။
၅၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ ေအာက်ပါအစီအစk်များ ချမှတ် ုိင်ေရးအတွက် ဝန် Qကီးဌာန၏
အတည် ြပAချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) ဆက်သ ွယ ်ေ ရးဖွံD bဖ ိAးတိုးတက်မ U
သတ်မ ှတ် ြခ င်း ၊

နိမ့်က ျေနေသးသည့်

နယ်ေ ြမ ေဒသများကို

( ခ ) အများပ
ြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခ
ြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကို
ြဖည့်ဆည်း ြခင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် (universal target) ချမှတ်ြခင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်ရသူများမှ လိုက်နာ ြဖ ည့်ဆည်းေပးရမည့် အများ ြပ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာ
ေဒသမေရွး အေခ
ြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်း ြခင်းဆိုင်ရာ တာဝန်
ဝတz ရားများ (universal service obligation) သတ်မှတ်ြခင်း။
အခန်း (၁၆)
စီမံခန်=ခဲွေရးနည်
ေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်လRင်
ြဖစ်ေစ၊ အခန်း(၅)ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၈ အရ mန် _ကားချက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ
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၅၁ အရ ဦးစီးဌာန၏ ေစ့စပ်ညrိ ိUင်း ဆုံး ြဖ တ်ချက်ကို ြဖ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ
ဝန် Qကီးဌာန၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်ကိုြဖစ်ေစ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း
ထိုသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်=ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန=် တစ်ရပ်ရပ်ကုိချမှတ် ိုင်သည် (က) သတိေပးခ
ြ င်း၊
( ခ ) လိုင်စင်ကို ကာလအကန်=အသတ် ြဖင့် ရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
၅၈။ (က) ဦးစီးဌာနက ပုဒ်မ ၅၇ အရ ချမှတ်ေသာ စီမံခန်=ခဲွေရးဆိုင်ရာ အမိန=် တစ်ရပ်ရပ်
ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန=် ချမှတ်သည့်ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ဝန် Qကီး ဌာနသို= အယူခံ ုိင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အယူခံ ြခင်းအေပ7 ဝန် Qကီးဌာနသည်(၁)

လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ ြပAလုပ် ုိင်သည်။

(၂)

ဦးစီးဌာန၏ အမိန်=ကုိအတည်ြပAခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျက် ြခင်း
ြပA ိုင်သည်။
အခန်း (၁၇)
၁၇)

အယူခံခုံhုံးဖွဲDစည်းြခင်း၊ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ _ကားနာခ
ြ င်း ှင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၅၉။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသည် (က) ဝန် Qကီးဌာန၏ ဤဥပေဒအရ ချမှတ်သည့် အင
ြ င်းပွားမUအေပ7 စီမံခန်=ခွဲမUဆိုင်ရာ
ဆုံး ြဖတ်ချက်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ နစ်နာသူက တင် ြပလာသည့်အခါတွင် ထပ်မံ၍
အယူခံ ိုင်ခွင့်ရရှိေစမည့် အယူခံခံုhုံးကို ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
( ခ ) အယူခံခုံhုံးကို ဥက• 0အပါအဝင် အဖွဲDဝင် ကိုးဦးထက်မပိုေသာ အဖွဲDဝင်များ ြဖင့်
ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။

၆၀။ အယူခံခုံhုံးဥက• 0 ှင့် အဖွဲDဝင်များသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများ ှင့် ြပည့်စံုရမည် (က) အယူခံခုံhုံး ဥက• 0သည် တိုင်းေဒသ Qကီး သို=မဟုတ် ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်
တရားသူ Qကီးအဖ
ြ စ် အနည်းဆုံး ငါး ှစ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသူ သို=မဟုတ် တိုင်းေဒသက
Q ီး
သို=မဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ တရားေရးအရာရှိ သို=မဟုတ် ဥပေဒ
အရာရှိ ရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ ြဖစ်ရမည်။
( ခ ) အယူခံခုံhုံးအဖွဲDဝင်များသည် ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်၊ ဥပေဒပညာရပ်၊
စီးပွားေရးပညာရပ်တ=ုိ ှင့် စပ်လျk်း၍ ထင်ေပ7ေကျာ် _ကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိ
ေသာ က)မ်းကျင်သူပညာရှင်များ ြဖစ်ရမည်။
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၆၁။ (က) အယူခံခုံhုံးသည် _က ားနာမည့်ေန=ရက်ကို Qက ိAတင်ေ _က ညာ၍ သတ်မှတ်သည့်
ေန=ရက်တွင် _ကားနာရမည်။
( ခ ) တင်ြပချက် ှင့်စပ်လျk်း၍ သက်ဆုိင်ရာတိ=ု ၏ ေလRာက်လဲချက်ကို _ကားနာ ိုင်သည်။
( ဂ ) အပ
b ီးသတ်ဆုံး ြဖတ်ချက်ကုိ ေဆာလျင်စွာ ချမှတ် ိုင်ရန် စီစk်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အယူခံခုံhုံး၏ အပ
b ီးသတ်ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ဥက• 0အပါအဝင် အဖွဲDဝင်ထက်ဝက်ေကျာ်၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ချမှတ်ရမည်။
၆၂။ အယူခံခုံhုံး၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်သည် အပ
b ီးအပ
ြ တ်အတည်ြဖစ်သည်။
၆၃။ အယူခံခုံhုံး ဥက• 0 ှင့် အဖွဲDဝင်များသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက သတ်မှတ်သည့်
စရိတ် ှင့် ချီး ြမrင့်ေငွများကို ခံစားခွင့်ရိှသည်။
၆၄။ အယူခံခုံhုံး၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖDဲွ စည်းသည့်ေန=မှ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသို= အပ
b ီးသတ်
ဆုံး ြဖတ်ချက် အစီရင်ခံစာ တင်bပီးသည့် ကာလအထိသာ ြဖစ်သည်။
အခန်း (၁၈)
ြပစ်မU ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၆၅။ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်ေ _ကာင်း
ြပစ်မUထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလRင် ထိုသူအား ငါး ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင်
ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ် ိုင်သည်။
၆၆။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
ြ Aလုပ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျcးလွန်ေ _ကာင်းြပစ်မUထင်ရှား စီရင်ြခင်း
ခံရလRင် ထိုသူအားသုံး ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်အတွင်းသိ=ု ယင်း၏ပိုင်ရှင် သိ=ု မဟုတ် စီမံခန်=ခွဲခွင့်ရှိသူ၏
ခွင့်ြပAချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ေ ှာင့်ယှက်ြခင်း၊ စံချိန်စံmန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုြဖစ်ေစ၊
မူလအေနအထားကိုြဖစ်ေစ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း သို=မဟုတ် ဖျက်ဆီး ြခင်း၊
( ခ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးေစရန်ရည်ရွယ်၍ ဗိုင်းရပ်စ် သို=မဟုတ်
အခ
ြ ားနည်းလမ်းတစ်ခုခု ြဖင့် ဝင်ေရာက်ေစခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံး ြပA၍ ေငွေ _ကး ှင့် ပစ^ည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
ခိုးယူြခင်း၊ လိမ်လည်ြခင်း၊ အလွဲသံုးစားပ
ြ Aခ
ြ င်း သို=မဟုတ် အကျိAးပျက်စီးေစခ
ြ င်း၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကုိ အသုံး ြပA၍ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအားေခ
ြ ာက်လှန်=
ေတာင်းယူ ြခင်း၊ အ ိုင်အထက်ြပAခ
ြ င်း၊ မတရားတားဆီးကန်=ကွက် ြခင်း၊ အသေရဖျက်
ြခင်း၊ ေ ှာင့်ယှက်ြခင်း၊ မေလျာ် _သဇာသုံး ြခင်း သို=မဟုတ် bခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း။
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၆၇။ မည်သူမဆို လိုင်စင်ရယူ bပီးမှသာ အသုံး ြပAရန်သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း
တစ်ခုခုကို လိုင်စင်မရှိဘဲလက်ဝယ်ထားရှိြခင်း သို=မဟုတ်အသုံး ြပAခ
ြ င်းကို ကျcးလွန်ေ _ကာင်း ြပစ်မU
ထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလRင် ထိုသူအားတစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်။
၆၈။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပ
ြ Aလုပ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျcးလွန်ေ _ကာင်း ြပစ်မUထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရ
လRင် ထိုသူအား တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ
ချမှတ်ရမည်(က) မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်ကုိ မhိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာ သေဘာဖ
ြ င့် ဆက်သွယ်ြခင်း၊
ဖမ်းယူ ြခ င်း၊ ပို=လ င့် ြခ င်း၊ ြဖ န်=ချိ ြခ င်း သို=မဟုတ် ေပးေဝ ြခ င်း သို=မဟုတ် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( ခ ) သတင်းအချက်အလက် ပို=လင့်ြခင်း၊ ဖမ်းယူြခင်း၊ ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ေပးေဝခ
ြ င်း သို=မဟုတ်
ြဖ န်=ချိ ြခ င်းကို ခွင့် ြပ Aချက်မရှိဘဲ တား ြမ စ် ြခ င်း၊ တားဆီးပိတ်ပင် ြခ င်း သို=မဟုတ်
ေ ှာင့်ယှက်ြခင်း၊
( ဂ ) ဦးစီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တားမ
ြ စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ေနရာအတွင်းသို= ခွင့်ြပAချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက် ြခင်း၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ရရှိသူက တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ဝတz ရား
ထမ်း ေဆာင်မ Uက ို တား ြမ စ် ြခ င်း ၊ တားဆီး ပိတ်ပ င် ြခ င်း သို=မဟုတ် ေ ှာင့်ယှက်ြခင်း။
၆၉။ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်ေရး ှင့် စပ်လျk်း၍ တရားစွဲဆုိြခင်းကိစ^ ှင့် တရားhုံးအမိန်= အရ
ထုတ်ေဖာ်ြပသရန် ခွင့်ြပAထားသည့်ကိစ^များမှအပ ယုံ _ကည်စိတ်ချရေသာစနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လRိA=ဝှက်
စနစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ထားရှိေသာသတင်းအချက်အလက်ကုိ ယင်းတိ=ု ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမရှိသည့် အခ
ြ ား
သူတစ်ဦးဦးသို= တစ်နည်းနည်း ြဖင့် ထုတ်ေဖာ်ေ _ကာင်း ြပစ်မUထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလRင် ထိုသူအား
တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၇၀။ လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်း

ှင့်

ကိုက်ညီမUမရှိေသာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပAပစ^ည်းကိုြဖစ်ေစ၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို ြဖစ်ေစ
အသုံး ြပAေက
_ ာင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိေ _ကာင်း၊ ြဖည့်ဆည်းေပးေက
_ ာင်း သို=မဟုတ် ြပည်တွင်းသို=
တင်သွင်းေက
_ ာင်း ြပစ်မUထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလRင် ထိုသူအား တစ် ှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
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၇၁။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ဦးစီးဌာနကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနကဖွDဲ စည်းေသာ
စစ်ေဆးေရးအဖွဲDကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သ=ူ ဝန်ထမ်းအဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတz ရားေဆာင်ရွက်ြခင်းကို
ဟန်=တားခ
ြ င်း သို=မဟုတ် တားဆီး ြခင်း သို=မဟုတ် ေ ှာင့်ယှက်ြခင်း ြပAလRင် ထိုသူအား ေခ
ြ ာက်လ
ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ ချမှတ် ရမည်။
၇၂။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျk်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်=
ေက
_ ာ်ြငာစာ၊ အမိန်=၊ mန် _ကားချက်များ ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ကျcးလွန်ေ _ကာင်း ြပစ်မUထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခံရလRင် ထိုသူအား ေခ
ြ ာက်လ ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၇၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ြပ စ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျcးလွန်ရန် အားထုတ်လRင် ြဖ စ်ေစ၊ ြပ စ်မU
ကျcးလွန်ရာတွင် ပူးေပါင်း Qက ံစည်လRင် ြဖ စ်ေစ၊ အားေပးကူညီလRင် ြဖ စ်ေစ ယင်း ြပ စ်မUအတွက်
ဤဥပေဒတွင် ြပ0ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
အခန်း (၁၉)
၁၉)
အေထွေထွ
၇၄။ ဝန် Qကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးကn ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစံချိန်စံmန်းကိစ^များ၊ လိUင်း Uန်းစk်များ စီမံခန်=ခွဲ ြခင်း ဆိုင်ရာကိစ^များ၊
အသုံး ြပAသူကိုအကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာကိစ^များ၊ ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးကn
တိုးတက်ေစေရးအတွက် မဟာဗျcဟာများချမှတ်ြခင်းစသည့်ကိစ^များတွင် အက
Q ံြပAေပး ုိင်ေရးအတွက်
အစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အမိန=် ေ _ကညာချက် ထုတ်ြပန် bပီး ဝန် Qကီး သို=မဟုတ် ဝန် Qကီးမှ
တာဝန်ေပးအပ်သူက ဥက• 0အဖ
ြ စ် လည်းေကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ှင့် ဆက်သွယ်ေရး
လုပ်ငန်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အသုံး ြပAသူများ၊ က)မ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ ဦးစီးဌာနစသည့်
တို=မှ ကိုယ်စားလှယ်များကအဖွဲDဝင်များအဖ
ြ စ် လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက် အမျိAးသားဆက်သွယ်ေရး
အက
Q ံေပးေကာ်မတီကို ဖွဲDစည်းရမည်။ ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သီးြခား ြပ0ာန်းေပးရမည်။
၇၅။
ိုင်ငံေတာ်လုံ bခ Aံ ေရး ှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက်ေစေသာမည်သည့် သတင်း
အချက်အလက် ှင့် ဆက်သွယ်မUများကိုမဆို ရရှိ ုိင်ေရးအတွက် ိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး
များကို မထိခိုက်ေစဘဲ ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲDအစည်းသို= လိုအပ်သလို
mန် _ကားေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
၇၆။ ဝန် Qကီးဌာန သို=မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းသည် ိုင်ငံေတာ်
ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံbခAံေရးကိစ^များအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူ၏ အကျိAးအတွက်
ေသာ်လည်းေကာင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးဦးက လုပ်ကုိင်လျက်ရိှေသာ ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွင်း ဝန်ေဆာင်မUြပAလုပ်ေနမUကုိ လိုအပ်ပါက ဝင်ေရာက် _ကည့်hU
စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ Qကီး _ကပ်ြခင်း ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားတို=ကုိ တင်ြပေစခ
ြ င်း ြပA ိုင်သည်။
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၇၇။ ဝန် Qကီးဌာနသည် အများ ြပည်သူအကျိAးအတွက်ေဆာင်ရွက်ရန် အေခ
ြ အေနေပ7ေပါက်သည့်
အခါ အစိုးရအဖွဲD၏သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအား ယာယီရပ်ဆိုင်း
ေရး၊ ဆက်သွယ်မU အမျိAးအစားတစ်ရပ်ရပ်ကုိ မပ
ြ Aလုပ်ေရး၊ တားဆီးထိန်းသိမ်းထားရှိေရး၊ လိုအပ်
သည့် သတင်းအချက်အလက် ှင့် ဆက်သွယ်မUများကိုရရှိ ိုင်ေရး၊ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU
လုပ်ငန်းများ ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းများကို ယာယီထိန်းချAပ် သုံးစွဲေရးတို=အတွက် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ရရှိသူအား mန် _ကား ိုင်သည်။
၇၈။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၇၇ ပါကိစ^ရပ်များအနက် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း
တစ်ရပ်ရပ်အား လုံbခAံေရးဆိုင်ရာကိစ^အတွက် ဥပေဒ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ုိင်ေရးကို QကိAတင်စီမံ
ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
၇၉။ ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို=ေသာ ြပ စ်မUတစ်ရပ်ရပ် ှင့် စပ်လျk်းသည့် သက်ေသခံ
ပစ^ည်းသည် တရားhုံးေရှDသို= တင်ပိ=ု ရန်မလွယ်ကူေသာပစ^ည်း ြဖစ်ပါက ယင်းသက်ေသခံပစ^ည်းကို
တရားhုံးေရှDသို= တင်ပို=ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို=ထိန်းသိမ်းထားေ _က ာင်း အစီရင်ခံစာ သို=မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာ အခ
ြ ားစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများဖ
ြ င့် တင်ြပ ုိင်သည်။ ယင်းသိ=ု တင်ြပ ြခင်း
ကို တရားhုံးေရှDသို= သက်ေသခံပစ^ည်း တင် ြပဘိသကဲ့သို= မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားhုံးက
ဥပေဒ ှင့် အညီ စီမံခန်=ခွဲ ြခင်း ြပA ိုင်သည်။
၈၀။ (က) ဤဥပေဒပါ ြပစ်မUများကို ရဲအေရးယူပုိင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မUများအဖ
ြ စ်သတ်မှတ်သည်။
( ခ ) ဤဥပေဒအရ ြပစ်မUတစ်ခုခုြဖင့် တရားစွဲဆုိရာတွင် ဝန် Qကီးဌာန၏ QကိAတင်ခွင့်ြပAချက်
ကို ရယူရမည်။
၈၁။ ဝန် Qက ီးဌာနသည် လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုး ြမ rင့်ခ၊ လိUင်း Uန်းစk် အသုံး ြပ Aခ၊
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်သတ်မှတ်ချက် ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ သတ်မှတ်ချက်တို=အတွက်
အခေက
_ းေငွ ှင့် ရက်လွန် ေက
_ းတို=ကုိ သတ်မှတ်ရမည်။
၈၂။ ဝန် Qကီးဌာနသည် အများ ြပည်သူအကျိAးငှာ ဤဥပေဒအရ လိုအပ်ေသာ ခွင့် ြပAချက်၊ လိုင်စင်
ှင့် ေထာက်ခံချက်တို=ကို ရယူြခင်းမှလည်းေကာင်း၊ လိုအပ်ပါက အခေက
_ းေငွများကို ေပးေဆာင်ရြခင်းမှ
လည်းေကာင်းအစိုးရဌာန၊ အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခု သို=မဟုတ် ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအား ြပ ည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲD၏ခွင့်ြပAချက်ြဖင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပA ုိင်သည်။ သို=ရာတွင် ိုင်ငံေတာ်အေရးေပ7 အေခ
ြ အေန
ှင့် ဆက် ွယ်သည့်ကိစ^ရပ်များ၊ ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး ှင့် လုံbခAံေရးဆိုင်ရာကိစ^ရပ်များ၊ သဘာဝ
ေဘးအ zရာယ်ဆိုင်ရာ ကိစ^ရပ်များအတွက် ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ Qက ိAတင်ခွင့် ြပ Aချက်ကို
ရယူရန် မလိုဘဲေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသို= ြပန်လည်
တင်ြပရမည်။
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၈၃။ ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများ ှင့်စပ်လျk်း၍ စည်းကမ်းချက်များ၊
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်စk်များ ှင့် လိုအပ်ေသာစံချိန်စံmန်းများကို ဝန် Qကီးဌာန၏ အတည်ြပAချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်ရမည်။
၈၄။ ဦးစီးဌာနသည်(က)

ိုင်ငံေတာ်က လက်ခံအတည် ြပ Aထားေသာ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရး
ကွန်ဗင်းရှင်းများပါ ြပ0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျk်း၍ဝန် Qကီးဌာန၏ လမ်းmန်ချက်
ှင့်အညီ အပ
ြ ည် ြပည်ဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးအဖွဲDအစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲD
အစည်းများ ှင့် ဆက်သွယ် ညrိ Uိင်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။

( ခ ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ဗင်းရှင်းများ ှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ
ှင့် က)မ်းကျင်မUဆိုင်ရာ စာေမးပွဲများကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စီစk်ကျင်းပပ
b ီး
ေအာင်လက်မှတ်များ ထုတ်ေပး ုိင်သည်။
၈၅။ The Myanmar Telegraph Act, 1885 ှင့် The Myanmar Wireless Telegraphy
Act, 1934 တို=အရ(က) ထုတ်ေပးထားသည့် သက်တမ်းမကုန်ဆံုးေသးေသာလိုင်စင်ကို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပး
သည့် လိုင်စင်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်bပီး ထိုလုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည့် ေန=အထိသာ
အတည် ြဖစ်ေစရမည်။ ထိုလုိင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ဤဥပေဒ ှင့်အညီ လိုင်စင်
ေလRာက်ထားရယူရမည်။
( ခ ) ထုတ် ြပန်ခဲ့ေသာနည်းဥပေဒများ၊ အမိန်=ေ _ကာ်ြငာစာ၊ အမိန=် ှင့် mန် _ကားချက်များ
ကို ဤဥပေဒ ှင့် မဆန်=ကျင်သေရွD ဆက်လက်ကျင့်သုံး ုိင်သည်။
၈၆။

ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျk်း၍

ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် ုိင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ရှိ ပုဂ@ိAလ်
တစ်ဦး ဦးေဆာင်သည့် လွတ်လပ်ေသာ ြမန်မာ ုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကုိ ဤဥပေဒ
အာဏာတည်သည့်ေန=မှ ှစ် ှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ဖDဲွ စည်းရမည်။
၈၇။ ဝန် Qက ီးဌာနသည် ဤဥပေဒပါ ဆက်သွယ်ေရး ှင့် စပ်လျk်း၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
စကားရပ်တစ်ခုခု၏ အဓိပ3ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကုိ ရှင်းလင်းေပးရန်လုိအပ်လာပါက အမိန=် ေ _ကာ်ြငာစာ
ထုတ် ြပန်၍ ရှင်းလင်းေပး ိုင်သည်။
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၈၈။ ဤဥပေဒပါပ
ြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန် Qကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျk်း ှင့် စည်းကမ်းများကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွDဲ ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
( ခ ) ဝန် Qကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန=် ေ _ကာ်ြငာစာ၊အမိန=် ၊ mန် _ကားချက် ှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်= ှင့် mန် _ကား
ချက်များကိုလည်းေကာင်း ထုတ်ြပန် ုိင်သည်။
၈၉။ ေအာက်ပါဥပေဒများကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် hုပ်သိမ်းလိုက်သည်(က) The Myanmar Telegraph Act, 1885.
( ခ ) The Myanmar Wireless Telegraphy Act, 1934.

ြပည်ေထာင်စုသမ:တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲDစည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က) ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ုိင်ငံေတာ်သမ:တ
ြပည်ေထာင်စုသမ:တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်

