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အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း 

ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား 
 

(ယခု ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာဘာသာသုိ ့ျပန္ဆုိထားခ်က္ မွာ အလြတ္သေဘာျပန္ဆုိထားေသာ 
Unofficial Translated Version ျဖစ္ပါသည္)   

 
  ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ 

ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁) ပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 

က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ ့၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။  

 
 

အခန္း(၁) 

အမည္နွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 
၁။ ဤနည္းဥပေဒကုိ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒဟူ၍ ေခၚတြင ္

ေစရမည္။ 

၂။ ဤနည္းဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာစကားရပ္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ပါရိွသည့္အတုိင္း အဓိပၸါယ္ 

သက္ေရာက္ရမည္။ ထို့ျပင္ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ရမည္-  

 

(က) “ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း” ဆုိသည္မွာ လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးက  အလားတူ လိုင္စင္ရရွိသူ အျခား 

တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ  ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း နွင့္ ကြန္ရက္ 

၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ကို ရယူ သုံးစြဲနိုင္ေစျခင္း ကုိ ဆုိသည္။ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဟုဆိုရာ၌ 

ဆက္သြယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားအား မွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပင္မ 

၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္အား ရယူသုံးစြဲျခင္း၊ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ 

သီးသန့္ဆက္ေၾကာင္း မ်ား အား လက္ကား စနစ္ျဖင့္ စီစဥ္ေပးျခင္း ၊ အတူတကြ တြဲ၍ အသုံးျပဳျခင္း 

တုိ ့ပါ၀င္သည္။ 

 

(ခ) “ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” ဆုိသည္မွာ လိုင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးက လိုင္စင္ရရွိသူ 

အျခား တစ္ဦးအား   မိမိ ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ ခြင့္ျပဳသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ကုိ ဆိုသည္။  
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(ဂ) “အစုစပ္အဖြဲ႔၀င္” (Affiliate) ဆိုသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေနအထား ႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းကို ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ သည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားနွင့္ 

ညီညြတ္လွ်င္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အစုစပ္အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္သည္။  

(၁) ပထမ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဒုတိယအဖြဲ႔အစည္းတြင္ လႊမ္းမုိးမွဳရိွသည့္ ပုိင္ဆုိင္မွဳအေျခအေန တစ္ရပ ္

ကုိ ရရိွထားလ်ွင္၊ 

(၂) ဒုတိယအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပထမအဖြဲ႔အစည္း တြင္ လႊမ္းမုိးမွဳရိွသည့္ ပိုင္ဆုိင္မွဳအေျခအေန တစ္ရပ္ 

ကုိ ရရိွထားလ်ွင္  သို့မဟုတ္ 

(၃) တတိယအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယ အဖြဲ႔အစည္း နွစ္ခု လုံး တြင္ လႊမ္းမုိးမွဳရိွသည့္ 

ပုိင္ဆုိင္မွဳ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိ ရရိွထားလ်ွင္ 

 

(ဃ) “အက်ဳံး၀င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း” ဆုိသည္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ 

ထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၊ 

က်င့္၀တ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ ဆုိသည္။ 

 

(င) လႊမ္းမိုးမွဳရရွိနိုင္သည့္ ပိုင္ဆုိင္မွဳအေျခအေန (Controlling Interest) ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါ ပိုင္ဆုိင္မွဳ 

အေျခအေနတုိ ့ကုိ ဆိုလုိသည္။  

(၁) အျခားအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုတြင္ မေဲပးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ စေတာ့ (Voting stock) ၏ ၅၀ ရာခုိင္နွဳန္း 

အထက္ ပုိင္ဆိုင္ထားမွဳ၊ အဖြဲ ့၀င္ပုိင္ဆုိင္မွဳ အေျခအေန သုိ ့မဟုတ္ အေထြေထြအစုစပ္ ပုိင္ဆုိင္မွဳ 

အေျခအေန (General Partnership Interest) တုိ ့အား တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ 

ရရွိထားျခင္း၊ 

(၂) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ေအာက္ပါ အေျခအေနတစ္ခုခု သို ့မဟုတ္ အားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ 

ေပးထားျခင္း  

  (က) အျခား အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ၏ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ ့သို ့မဟုတ္ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳေကာ္မတီ၏  

     ( ၅၀)ရာခုိင္နွဳန္း အထက္ကုိ ခန္ ့ထားနုိင္ျခင္း  

(ခ) အျခားအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ၏ ေန ့စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြပ္ကေဲသာ အထက္တန္း 

အမွဳေဆာင္မ်ား (Senior Executive) ကုိ ခန္ ့ထားျခင္း၊ အဆင့္တုိးျမွင့္ေပးျခင္း ၊ 

အဆင့္ခ် ထားျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း 

(ဂ) အျခားအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု၏ အေရးၾကီးေသာ ရင္းနွီးျမွပ္နံွမွဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ သို ့မဟုတ္ 

စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း  

(ဃ) အျခား အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု၏ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိက 

က်ေသာ ေနရာမွ ပါ၀င္ျခင္း 

(င) အျခား အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု၏ ေန ့စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း  

(စ) အျခားအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုက ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ၏ သေဘာသဘာ၀ 

သုိ ့မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ပုံစံကုိ လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ 
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သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ နွဳန္းထားမ်ား ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ရာ၌ လည္းေကာင္း သိသိသာသာ 

လႊမ္းမုိးမွဳျပဳနိုင္ျခင္း ၊ 

  

(စ) “ရက္မ်ား” ဆုိသည္မွာ ျပကၡဒိန္ရက္မ်ားကုိ ဆိုလုိသည္။ 

 

(ဆ) "ဦးစီးဌာန" ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ 

 ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာန ကုိ ဆုိသည္။  
 

(ဇ) “အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆုိခ်က္”  ဤနည္းဥပေဒတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အျငင္းပြား မွဳ 

ေျဖရွင္းေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ လုိင္စင္ရရိွသူတစ္ဦးမွ ဦးစီးဌာန သ့ုိမဟုတ္ လိုင္စင္ ရရိွ 

သူ အျခား တစ္ဦး သို ့စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆုိခ်က္ ကုိ ဆိုသည္။  

 

(စ်) “သုံးစြဲသူ” ဆုိသည္မွာ လိုင္စင္ရရိွသူ တစ္ဦး မွ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ 

 ရယူသုံးစြဲေနေသာ လုိင္စင္ရရွိသူ အျခားတစ္ဦး မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

 တစ္ေယာက္ကုိ ဆုိုိသည္။  

 

(ည) “ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူ” ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 

 ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ  ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား၊ သုံးစြဲသူူမ်ား ကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္ အထိ မွီခုိျခင္းမရွိပ ဲ

 လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္  စီးပြားေရးအရ ခုိင္မာေသာ အေနအထားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

 လုိင္စင္ရရိွသူကုိ ဆိုလုိသည္။ 

 

(ဋ) “အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ လိုင္စင္ရရွိသူတစ္ဦး၏ ကြန္ရက္နွင့္ လိုင္စင္ရရိွသူ အျခား 

 တစ္ဦး၏ ကြန္ရက္တို့ အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳနိုင္ရန္အလ့ုိငွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရ အရ 

 ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မွဳ အရေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ကုိ ဆိုသည္-    
 

(၁) လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦး၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳကို အသုံးျပဳေနသူမ်ား နွင့္ လုိင္စင္ ရရွိသ ူ

အျခား တစ္ဦး၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ အသုံးျပဳ ေနသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

ဆက္သြယ္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) 

(၂)  လုိင္စင္ရရွိသူ အျခားပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦး ၏ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ  ဆက္သြယ ္

ရန္ လုိအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ရန္  

 

(ဌ) “အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္” ဆုိသည္မွာ လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးက လုိင္စင္ 

ရရွိသူ အျခားတစ္ဦးထံသုိ ့အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ကုိ  ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လက္ခံသည့္ သေဘာ 

တူညီခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
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(ဍ) “လိုင္စင္” ဆုိသည္မွာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးေသာ၊  ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္လုိင္စင္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒပုဒ္မ(၂၀ ) 

အရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။  

 

(ဎ) " ၀န္ၾကီးဌာန" ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ 

၀န္ၾကီးဌာန ကုိ ဆုိသည္။  
 

(ဏ) “လုိင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦး” ဆုိသည္မွာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ  ကြန္ရက္ အေထာက္ 

အကူ ျပဳ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းလုိင္စင္ သို ့မဟုတ္ ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိထားေသာ 

အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း သ့ုိမဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ အျခား 

ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ဦးကုိ  ကို ဆိုသည္  

 

(တ) “ပုဂၢိဳလ္” ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဌာန၊ အဖြဲ ့အစည္း ကို ဆုိသည္။  

 

(ထ) “လုိင္စင္ရရွိသူ” ဆုိသည္မွာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ  ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္ 

မွဳ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ သုိ ့မဟုတ္ ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားေသာ အျပန္ အလွန္ 

ဆက္သြယ္ျခင္း သို့မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ဦး ကုိ 

ဆုိသည္။ 

 

(ဒ) “အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္” သုိ႔မဟုတ္ “RIO” ဆုိသည္မွာ 

လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးက   လုိင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦး အား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္အတြက္ လိုင္စင္ရရိွသူက သတ္မွတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားနွင့္၊ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကုိ ဆိုသည္။  

 

(ဓ) “ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္” သုိ႔မဟုတ္ “RAO” ဆုိသည္မွာ လိုင္စင္ရရွိသူ 

တစ္ဦးက   လိုင္စင္ရရွိသူ အျခား တစ္ဦး အား မိမိ၏ကြန္ရက္အား ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ 

လုိင္စင္ရရိွသူက သတ္မွတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား နွင့္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို 

ဆုိသည္။  

 

(န) “ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ” ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျပီး၊  ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္  သမၼတ က လက္မွတ ္ ေရးထုိးထားသည့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊  ဆက္သြယ္ေရး 

ဥပေဒကုိ ဆိုသည္။  
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အခန္း (၂)  

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ မူမ်ားနွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

၃။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း အတြက္ ဦးစီးဌာနသည္ ေအာက္ပါတို ့ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

က) ထိေရာက္ျပီး  ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳျဖစ္ေစရန္ နွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း 

မွဳရိွေစရန္ ရည္မွန္းလွ်က္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းကုိ သင့္ျမတ္ မွန္ကန္ျပီး 

အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီျဖစ္ရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသုိ ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ 

သည္-    

 

(၁) လုိင္စင္ရိွသူမ်ားလုိက္နာရမည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း 

 ဆုိင္ရာ တာ၀န္္၀တရား မ်ား အား ျပဌာန္းျခင္း 

 

(၂) ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ 

 ပါ၀င္သူမ်ား ၏  ပန္ၾကားခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္  

 ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

ခ) နုိင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 

ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ား (Dominant Licensees) လိုက္နာရမည့္ ၀တၱရာမ်ားနွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ဤနည္းဥပေဒ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မည္သ့ုိပင္ရိွေစကာမူ  ဦးစီးဌာနသည္ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ပတ္သက္ေသာ  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျခား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။  

 (၁) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကုိ ထိေရာက္မွုရွိေစမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 (၂) နည္းပညာဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 (၃) ေခၚဆုိခနွဳန္းထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 (၄) ျဖန္ ့ျဖဴးမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 (၅) သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

  (၆) အဓိကအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း မ်ား (esstential facilities) နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား         

       ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား  

(၇) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

(၈) ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ႏွင့္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး တုိ ့အား ထိန္းသိမ္းျခင္း 

(၉) ကြန္ယက္ ျဖန္႔ေ၀သုံးစြဲျခင္း (Network disaggregation) ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

(၁၀) ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္  သက္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား 
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၄။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေအာက္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ထားသည္- 

က) ဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးအား လုိင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦး ဦး ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား ညိွႏႈိင္းရန္ စာျဖင့္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။  

 

ခ) လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးသည္ လိုင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦးက အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာ 

တူညီခ်က္အား ညိွႏႈိင္းရန္ စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုလာပါက ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

ဂ) ဦးစီးဌာနသည္ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူ မည္သူကိုမဆို လုိင္စင္ရရွိေသာ 

အျခားသူမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား ညွိနွိဳင္းရန္ စာျဖင့္္ ညႊန္ၾကား 

ႏုိင္သည္။  

 

ဃ) လိုင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦးဦးက ထပ္တူ တည္ေဆာက္ နိုင္ျခင္း မရွိဟု ဦးစီးဌာနက ဆုံးျဖတ္ေသာ 

ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကုိ မွ်ေ၀သုံးစြဲရန္ အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပ့ုိ၍ သေဘာထား 

မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျပီးေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ ကို ညွိနွိုင္းရန္ 

လုိင္စင္ရရွိသူ တစ္ဦးအား ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။  

 

င) လိုင္စင္ရရွိသူ တစ္ဦး သည္ လုိင္စင္ရရွိသူအျခားတစ္ဦးက ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္အား ညိွႏႈိင္းရန္ စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုလာပါက ပုဒ္မခြဲ (ဂ) သုိ ့မဟုတ္ (ဃ)   အရ 

ဦးစီးဌာန ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရိွမွသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။   

 

စ) ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (ဃ) အထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မည္သ့ုိပင္ရိွေစကာမူ လိုင္စင္ရရွိသူ  မဟုတပ္ါက 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို ့မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေစရ။  

 
ဆ) ပုဒ္မခြဲ (က) (ခ) နွင့္ (ဃ) အရ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ရရွိသည့္ အျခား သူ မ်ား 

အပါအ၀င္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိိင္ရာ သေဘာတူညီခ်ကအ္ား ပုဒ္မခြဲ 

(က) မွ (စ) အရ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမည့့္ မည္သည့္လုိင္စင္ရရိွသူမဆုိ-  

(၁) သေဘာရုိးျဖင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက ္

အသုံးျပဳျခင္း အား ျမန္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(၂) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ 

ေပးရာ  တြင္ ႏႈန္းထားမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

အပါအ၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားသည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ၿပီး ဘက္လိုက္မွဳမရွိေစရ။ သတ္မွတ္ခ်က္ 
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တုိင္းသည္ လုိင္စင္ရရွိသူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ အစုစပ္အဖြဲ ၀့င္ မ်ား၊ 

လက္ေအာက္ ခံ အဖြဲ႔ အစည္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုင္စင္ရရိွသူအျခားတစ္ဦး 

အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေရးဆြဲထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အခြင့္အေရး မေလ်ာ ့

နည္း ေစရ ။ 

(၃) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္သည့္ ပမာဏ သည္ လိုင္စင္ရရိွသူအျခားတစ္ဦး ၏ လိုင္စင္ပါ 

၀န္ေဆာင္မွဳအရည္အေသြး ဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီေစမည့္ လုံေလာက္သည့္ 

အေရအတြက္ နွင့္  အရည္အေသြး ျဖစ္ေစရမည္။   

(၄) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ နည္းပညာအရ မျဖစ္နိုင္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (သ့ုိမဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ညွိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳရ။  

(၅) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (သ့ုိမဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္ 

အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကုိ အျပီးသတ္ညွိနဳိင္းရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ 

လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိ အျခားေသာ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆို 

လာပါက ပံ႔ပုိး ေပးရမည္။  

ဇ) ဦးစီးဌာနသည္ ေစ်းကြက္ကုိလႊမ္းမိုးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူမ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ထပ္ေဆာင္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကုိ ျပဌာန္းခြင့္ရွိရမည္။ ျပဌာန္းရာတြင္ ကိစၥရပ္ 

တစ္ခုစီအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္မွဳ နွင့္ ယင္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ 

အခ်ိန္ကာလကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။   

 

၅။ လိုင္စင္ရရိွသူမ်ား သည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကုိ လိုက္နာရမည္-  

က) လုိင္စင္ရရွိသူ၏ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္အား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း 

ကုိ နည္းပညာအရ ျဖစ္နုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါက  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရ မည္။  

 

ခ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ကုိ နည္းပညာအရ ျဖစ္နိုင္ေသာ 

အေျခအေနတြင္ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရ္ွိပါက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း မျပဳရ 

သုိ ့မဟုတ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ထပ္ေဆာင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းမျပဳရ။ 

 

ဂ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ 

ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္- 
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(၁) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မွဳ အေျခအေနကုိ အနည္းဆုံး 

ျဖစ္ေစ ရန္။ 

(၂) ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ 

မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ။ 

 

ဃ) လုိင္စင္ရရွိသူတစ္ဦးက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ (သ့ုိမဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သည္ 

ဆက္သြယ္ ေရး ဥပေဒ၊ အျခားအက်ဳံး၀င္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အဆုိပါ လုိင္စင္ရရွိသူနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အတည္ျပဳထားသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ (RIO) ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ (RAO) ၊  သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ 

လုိင္စင္ ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

က္ုိက္ညီရမည္။ 

 

င) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို့မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူျခင္းကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္သည့္ 

မည္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကုိ မဆုိ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက  အဆုိပါ ခ်ိတ္ဆက္ 

အသုံးျပဳျခင္း ကုိ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကုိလႊမ္းမုိနိုင္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ ပုဒ္မ (၂၀) ႏွင့္အညီ  ခ်ိတ္ဆက္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၆။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နွဳန္းထားမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုိက္ညီရမည္- 

က) ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မွုေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လိုင္စင္ 

ရရွိသူ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ျပန္လည္ကာမိေစရန္ အတြက္ နွဳန္းထားမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္္ရမည္။ 

 

ခ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာႏႈန္းထားမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို အေျခခံထားျခင္း ရွိ၊မရွိ 

ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နုိွင္းယွဥ္သတ္မွတ္ျခင္း (Benchmarking) နွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား 

ေလ့လာျခင္း အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာမွ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳနုိင္သည္။  

 

ဂ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာႏႈန္းထား မ်ားသည္ အပုိင္းအလုိက္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားရမည္ ။ 

သ့ုိမွသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွုကုိ လက္ခံရရိွမည့္  လိုင္စင္ရရိွသူသည္ ၄င္း 

အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကြန္ရက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္သာ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရန္ 

လုိအပ္မည္။  
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ဃ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကုိ အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ားမွ ညီတူညီမွ် က်ခံရမည္။  

 

င) ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိရမည္။  

 

စ) ဦးစီးဌာန သည္ ကုန္က်စရိတ္အားအေျခခံသည့္ နွဳန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ 

စိစစ္သံုးစပ္မွဳကုိ (၄) နွစ္တစ္ၾကိမ္ ထက္မနည္းေစရဘဲ ပံုမွန္ ျပဳလုပရ္မည္။   

 

၇။ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ႏွဳန္းထားမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုိက္ညီရမည္- 

က) ဤနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၇) (ဂ) နွင့္အညီ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္အား ညိွႏႈိင္း 

ေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ ႏႈန္းထားမ်ားအားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ အျခား နည္းလမ္းတစ္ခုကို 

ဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳျခင္း မရိွသေရြ႕ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ႏႈန္းထား 

မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္အေပၚတြင္ အေျခ ခံ၍ တြက္ခ်ကရ္မည္။  

 

ခ) ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာႏႈန္းထား မ်ားကုိ အပိုင္းအလုိက္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားရမည္။ သုိ ့မွသာ 

ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွုကုိ လက္ခံရရိွမည့္  လုိင္စင္ရရိွသူ သည္ လိုအပ္သည့္ ကြန္ရက္ 

ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္သာ အခေၾကးေငြကုိ ေပးေခ်ရမည္။  

 

ဂ) ဤနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၇) (ဃ) နွင့္အညီ ညွိနုိွင္းထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လြဲ ၍ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ယင္း 

ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း အား ရယူရန္လုိအပ္သည့္ လုိင္စင္ရရွိသူမွ က်ခံရမည္။  

 

ဃ) ဤနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၇) (ဃ) နွင့္အညီ ညွိနုိွင္းထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ 

ညီခ်က္မ်ား အရ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းကုိ တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 

ယင္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳျခင္း အား ရယူရန္လုိအပ္သည့္ လုိင္စင္ရရွိသူမ်ားက ညီတူညီမွ် က်ခံရမည္။  

 

င) ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိရမည္။  

 

စ) ဦးစီးဌာနသည္ ဤနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) (ဂ) နွင့္ (၇) (ဃ) နွင့္ အညီ သေဘာတူထားေသာ 

ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ နွဳန္းထားမ်ားသည္ အက်ဳံး၀င္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္း မ်ား နွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ စိစစ္ သုံးသပ္မွဳကို (၄) နွစ္တစ္ၾကိမ္ 

ထက္မနည္းေစရဘဲ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ရမည္။   
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၈။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

က) ဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္ရရိွသူတစ္ဦးဦး၏  စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

လ်ွဳိ ့၀ွက္ထားရွိရန္ အေလးဂရုျပဳ ၍ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

ခ) အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကပဲိုင္ခြင့္ ႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈပိုင္ခြင့္ ကုိ အဟန္ ့အတား မျဖစ္ေစရ။  

 

ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူသည္ -  

 

(၁) လက္ခံရရိွထားေသာ၊ ေပးပုိ႔ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း (သ့ုိမဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ  သေဘာ 

တူညီခ်က ္အတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ၊  ျပဳလုပ္ ဆ ဲနွင့္ ျပဳလုပ္ျပီး သည္ အထိ 

ေလးစားလုိက္နာမႈရွိၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္း ထားရမည္။ 

(၂) လိုင္စင္ရရိွသူ အျခား တစ္ဦးက  ေပးပုိ႔ထားသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ား ကို ယင္းအခ်က ္

အလက္မ်ားအား သုံးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ေပးပ့ုိထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္သာ အသုံးျပဳရမည္။ 

(၃) လုိင္စင္ရရိွသူ အျခား တစ္ဦးထံမွ ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခား 

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳတြင္ အခြင့္သာေစနုိင္မည့္ လိုင္စင္ရရွိသူ ၏ အျခားေသာဌာနမ်ား၊ အစုစပ ္

အဖြဲ ့၀င္  (affiliate) မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ား သ့ုိမဟုတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾက သူမ်ား 

ထံသို့ ေပးပုိ ့ျခင္း မျပဳရ။ 

 

အခန္း (၃) 

 အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ   

ညွိနွဳိင္းမွဳ မ်ား နွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား  

 

၉။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ညွိနွဳိင္းမွဳမ်ားကို ေအာက္ပါ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

က) ဤနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) (က) နွင့္ (၇) (ဂ) တုိ႔အရ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သ့ုိမဟုတ္ 

ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းခံရသည့္ 
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လုိင္စင္ရရွိသူသည္ လိုင္စင္ရရွိသူ အျခား တစ္ဦးနွင့္ ညိွနဳိင္းေဆြးေႏြးမွဳကို ညႊန္ၾကားခ်က္ရရိွၿပီး (၇) 

ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသို့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ား ကုိ စာျဖင့္ ေရးသား 

ေဖာ္ျပရမည္- 

(၁) လုိင္စင္ရရိွသူနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳထားေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ 

ရည္ညႊန္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ (RIO) သ့ုိမဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ 

ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ (RAO) မိတၱဴ။ 

(၂) RIO နွင့္ RAO တုိ ့ မရရွိနိုင္ပါက ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား ပါ၀င္ေသာ 

အျပန္အလွန ္ ဆက္သြယ္ျခင္း သို့မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳ ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္။ 

 

ခ) လိုင္စင္ရရွိသူသည္  ပုဒ္မ (၇) (ခ) ႏွင့္ အညီ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

ကုိ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ရရိွပါက   (၇) ရက္ အတြင္း ေတာင္းဆိုသူ ထံသ့ုိ အေၾကာင္း 

ျပန္ၾကားခ်က္ ေပးပ့ုိရမည္။ ထုိအေၾကာင္းျပန္ခ်က္တြင္ ပုဒ္မ (၁၃) (က) ႏွင့္ (ခ) တုိ႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဦးစီးဌာနသ့ုိ မိတၱဴေပးပ့ုိရမည္။   

 

ဂ) လုိင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုကို ရရိွရန္ သေဘာရုိး ျဖင့္ ညွိနွိုင္းရမည္။  

 

ဃ) အကယ္၍ ပုဒ္မ (၇) (က) ႏွင့္ (ဂ) အရ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ 

အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈအား ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိျပီး ရက္ေပါင္း (၉၀) 

အတြင္း လုိင္စင္ရရွိသူမ်ား အၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရိွပါ က အခန္း (၆) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ 

ဤကိစၥရပ္ကုိ လုိင္စင္ရရွိသူ တစ္ဦးဦး မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊  ႏွစ္ဦးစလုံးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးစီးဌာန 

သ့ုိ  ေျဖရွင္းေပးရန္ တင္ျပရမည္။ 

 

င) အကယ္၍ ပုဒ္မ (၇) (ခ) အရ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအား ညိွႏႈိင္းေဆြး 

ေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ရရွိျပီး ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း  လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား အၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရိွပါ 

က အခန္း (၆) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဤကိစၥရပ္ကုိ ေတာင္းဆိုသည့္ လိုင္စင္ရရွိသူက ဦးစီးဌာနသ့ုိ  

ေျဖရွင္းေပးရန္ တင္ျပနုိင္သည္။ 

၁၀။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံ 

မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

က) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္  

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္-  

 



12 
 

(၁) သေဘာတူညီခ်က္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ေန႔စြဲ၊ သက္တမ္း ႏွင့္ ယင္းအား 

ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလျဲခင္း ၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ၊ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္း 

ဆုိင္ရာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 

(၂) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆက္လက္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန ္

ဆက္သြယ္ ျခင္း အတြက္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ကြန္ရက္တစ္ခုခ်င္းစီ ၏ 

အာမခံထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး အား 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ခ်ိဳ ့ယြင္း 

ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား  

 

(၃) သေဘာတူညီခ်က္တ္ြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦးစီက ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း သည့္  ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

 

(၄) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မည့္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳမည့္ အမွတ္ (point) မ်ား၏  

တည္ေနရာ 

 

(၅) ကြန္ရက္အခ်င္းခ်င္းၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအား စမ္းသပ္သည့္အတုိင္း အတာမ်ား 

 

(၆) မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

 

(၇) နွစ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမွ သက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သည့္နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး 

ထား ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ အေၾကာင္း 

ၾကားရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။   

 

(၈) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 

(၉) သေဘာတူထားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳအရည္အေသြးကုိ ျပည့္မီွေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန ္

တစ္ဖက္ ဖက္မွ ပ်က္ကြက ္ျခင္း အေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

 

(၁၀) တစ္ဖက္ဖက္၏ ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အဆုိျပဳထားသည့္ 

ေျပာင္းလဲမွုမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
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(၁၁) ၀န္ေဆာင္မွဳ နွဳန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘီလ္ေတာင္းခံလႊာထုတ္ဆင့္ျခင္း နွင့္ 

ေငြစာရင္း ရွင္းလင္းျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတြက္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 
(၁၂) လွ်ိဳ ့၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ား  

 

ခ) အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအျပင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ -  

 

(၁) ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္  သာတူညီီမွ် ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း နွင့္ 

နံပါတ ္မ်ား ဆက္လက္သယ္ယူသံုးစြဲနိုင္ျခင္း (Number Portability) တုိ ့အတြက္  စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား 

 

(၂) အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အခမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပာ အခမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ 

တယ္လီဖုန္း လမ္းညႊန္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ SMS 

termination ၀န္ေဆာင္မွဳ အပါအ၀င္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား နွင့္ ဦးစီးဌာနမွ 

သတ္မွတ္ေပးေသာ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား ကုိ ရရိွသုံးစြဲခြင့္ 

 

 (၃) ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးႏႈန္းထားျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (premium 

rate services) အပါအ၀င္ အထူးခ်ိတ္ဆက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (special access services) 

အား ရရိွသံုးစြဲခြင့္  

(၄)   ဆက္သြယ္မွဳပမာဏ (traffic) မ်ားကုိ တုိင္းတာသည့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

၁၁။ ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ရိွရွိရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္- 

(က) လုိင္စင္ရရိွသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္အား အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီၿပီးသည္ ႏွင့္ (၃) ရက္အတြင္း 

အဆုိျပဳသေဘာတူညီ ခ်က္ ကုိ  ဦးစီးဌာန သုိ႔ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ တင္ျပရမည္။  

 

(ခ)   ဦးစီးဌာန သည္ အဆုိျပဳသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ ႏႈန္းထားမ်ား 

အေပၚ သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါက လုိင္စင္ရရိွသူမ်ားထံမွ 

အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ထပ္မံေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 

 

(ဂ) ဦးစီးဌာန သည္ အဆုိျပဳ သေဘာတူ ညီခ်က္ အား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီပါက 

အတည္ျပဳရမည္- 
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(၁) ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ အျခားအက်ံဳး၀င္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ပါက 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ သ့ုိမဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ 

အသုံးျပဳျခင္း ဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္၊ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ား၏ လုိင္စင္ပါ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလွ်င္။  

 

(၂) က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွပ ဲဘက္လုိက္ျခင္း သို့မဟုတ္  သုံးစြဲသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္  

ဆန္ ့က်င္ ျခင္း မရွိလ်ွင္ 

 

(ဃ) ဦးစီးဌာနသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ 

ညီခ်က္ အား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ အျခားအက်ံဳး၀င္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ပါက 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ သ့ုိမဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း 

ဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္၊ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ား၏ လုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခား 

သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္သည္ ဟု  ယူဆပါက ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပပါ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ား နွင့္ကိုက္ညီမွဳ ရိွေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္္တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားအား ညႊန္ၾကား နိုင္သည္။  ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဦးစီးဌာနသည္ အဆုိျပဳထားသည့္ 

အျပန္အလွန ္ ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ သေဘာတူသည္ဟု  သတ္မွတ္ျခင္း 

မရိွေၾကာင္း သေဘာတူညီတြင္ ပါ၀င္သူ မ်ားအား  အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ထုိသို့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ဦးစီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ 

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားျပီး 

သည့္တိုင္ သေဘာတူညီခ်က္အား ျငင္းပယ္သင့္သည္ သ့ုိမဟုတ္ ျပင္ဆင္သင့္သည္ ဟု ဦးစီးဌာနမွ 

ထင္ျမင္ယူဆပါက  သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

အဆုိျပဳသေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ဦးစီးဌာနထံ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပန္လည္္ 

တင္ျပရမည္။  

 

(င) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ သည္ 

ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရိွမခ်င္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ။  

 

၁၂။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလျဲခင္း တို ့ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

(က) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ဦးစီးဌာနက လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသာ 
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အတည္ျပဳျပီး သည့္ သေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ ျပည္သူလူထုမွ ေတာင္းဆုိပါက 

ေဖာ္ျပရ နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။  

 

(ခ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳျပီးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အား ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

ေျပာင္းလဲရန္ အဆုိျပဳလိုပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္-  

 

(၁) ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္လုိသည့္ ေန႔ မတုိင္မီ သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားသ့ုိ ရက္ေပါင္း (၃၀) ၾကိဳတင္ ၍ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 

(၂) အဆိုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က ္သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလခဲ်က္ မ်ားကို   ဦးစီးဌာနသုိ ့ မိတၱဴတစ္စံု 

ေပးပုိ ့ျခင္း   

 

(ဂ) အတည္ျပဳျပီးေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ 

ညီခ်က္အား ဦးစီးဌာန၏ အတည္္ျပဳခ်က္မရပဲ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလျဲခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

 

၁၃။ သေဘာတူညီခ်က္အား ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ ့ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

(က) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ အား 

ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်ကမ္ရပ ဲယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း မျပဳရ။  

 

(ခ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သေဘာတူညီခ်က္အား ယာယီရပ္ဆိုင္းလုိပါက သေဘာတူညီခ်က္ 

တြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခား သူမ်ား နွင့္ ဦးစီးဌာန တို့ထံ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပ့ုိရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ပါက အနည္းဆံုး (၁၅) ရက္ ႀကိဳ 

တင္၍ အေၾကာင္း ၾကား စာ ေပးပ့ုိရ မည္။  

 

(ဂ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ တြင္ 

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က ္ သုိ ့မဟုတ္ ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္း ကုိ 

ယာယီရပ္ဆုိင္း နုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား ပါရွိရမည္ -  

(၁) သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦး၏ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ အား ေႏွာက္ယွက္သည့္  သို ့မဟုတ္ 

တရားမ၀င္သည့္ အျပဳအမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  
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 (၂) က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား 

 

(၃) လုိင္စင္ရရွိသူ၏ ကြန္ရက္  တည္တ့ံခိုင္ျမမဲွဳ သို ့မဟုတ္ လံုျခံဳမွဳ ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း စသည္ 

တ့ုိကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳမရွိေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ နုိင္မည္ ့အေျခအေန မ်ား  

 
(၄) ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို 

ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ သည္ဟု   ဆုံးျဖတ္ ခ်က္  

 

(ဃ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ အား 

ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်ကမ္ရပ ဲပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရ။ 

 

(င)  အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု လံုး (သို ့မဟုတ္ ) တစိတ္တပုိင္း အား 

ပယ္ဖ်က္လုိပါက သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခားသူမ်ား နွင့္ ဦးစီးဌာနတ့ုိထံ 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းအား မေဆာင္ရြက္မ ီ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း (၃၀)  ႀကိဳ တင္၍ အေၾကာင္း ၾကား စာ 

ေပးပ့ုိရ မည္။  

 

(စ) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အား 

ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ သုိ ့မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ ရန္အတြက္ မည္သ့ုိပင္အခြင့္အေရးေပးထားေစကာမူ ဦးစီးဌာန 

သည္ သေဘာတူညီခ်က္အား ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ သို ့မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း 

သုိ ့မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း တုိ ့အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းရန္ 

သုိ ့မဟုတ္ သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦးဦးအား အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေစရန္၊ 

ဦးစီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္အား  

ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ ့မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ ့မဟုတ္ အစားထုိးျခင္းမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ျခင္း 

တုိ ့ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။   

၁၄။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္- 

(က) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

တုိင္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ကုိ  ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း  ျပဌာန္းရမည္။  

 



17 
 

(ခ)  သေဘာတူညီခ်ကတ္ြင္ ပါ၀င္သူသည္ သက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ရရွိျပီး ရက္ ေပါင္း (၃၀) 

အတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္နုိင္ရန္ ထုိက္သင့္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း မျပီးစီးသျဖင့္ ရက္တုိးျမွုွင့္ေပးရန္ အေထာက္အထားအခုိင္အလုံျဖင့္ 

ဦးစီးဌာနသုိ ့စာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပ လာပါက ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ 

အခ်ိန္ကာလကုိ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပး နုိင္သည္။ ထိုသုိ ့တင္ျပရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ တြင္ 

ပါ၀င္သူသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေစရန္ အတြက္ လက္ေတြ႔ က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အားလုံးကုိ 

အသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖင့္ မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

 

 (ဂ) ပုဒ္မ (၁၇) (ခ) အရ ဦးစီးဌာနက တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလ သည္ ရက္ေပါင္း (၉၀) ထက္ 

မပုိေစရ။  

အခန္း (၄)  

အျပန္အလွန္ဆယ္သြယ္ျခင္း ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ 

၁၅။ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ားအတြက္ RIO ဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္- 

(က) ဦးစီးဌာနသည္ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူထံ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း 

ရည္ညႊန္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ RIO အား ဦးစီးဌာန ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ 

ေရးဆြဲတင္ျပရန္ စာျဖင့္ ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။ အဆုိပါ ရည္ညႊန္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ RIO သည္ 

ဤနည္းဥပေဒ၏ အခန္း (၂) ႏွင့္ အခန္း (၃) တို႔တြင္ မွတ္ထားသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ မူမ်ား အား လုိက္နာျပီး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားရမည္။  

 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရမည့္ 

ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိး နိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူ မည္သူမဆုိ အသုံးျပဳရမည့္ ရည္ညႊန္း 

ကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားနွင့္ နမူနာပုံစံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုနွင့္ 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။   

 

(ဂ) ဤနည္းဥပေဒအရ RIO ကုိေရးဆြဲျပင္ဆင္ေပးရမည့္ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ 

ရရွိသူ သည္္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာရရွိျပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း နွင့္  ဦးစီးဌာနက အခါ 

အားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္  အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဦးစီးဌာနသုိ ့အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ တင္ျပ 

ရမည္။ 
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(ဃ) ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ RIO ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤ နည္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာမူမ်ား၊  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ အျခားအက်ဳံး၀င္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား၊ ေစ်းကြက္အား လႊမ္း မုိး နုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူ၏ လိုင္စင္ သုိ ့မဟုတ္ 

အျခား တည္ဆဥဲပေဒမ်ား နွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိဟု ယူဆပါက ေစ်းကြက္ကိုလႊမ္းမုိနုိင္ေသာ 

လုိင္စင္ ရရိွသူအား RIO ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။   

 

(င) ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုနုိင္ေသာလုိင္စင္ရရိွသူ သည္ အတည္ျပဳထားေသာ RIO တစ္ခုအား ျပင္ဆင္ 

ေျပာင္းလဲလိုပါက ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္နွင့္တကြ အဆုိျပဳသည့္ ေျပာင္းလခဲ်က္အား 

ဦးစီးဌာနထံ ေရးသားတင္ျပရမည္။  

 

(စ) ဦးစီးဌာနသည္ အဆိုျပဳထားသည့္ RIO သို႔မဟုတ္ RIO ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားအား 

အတည္ျပဳသင့္ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အတြက္  ျပည္သူလူထုနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္း စသည္ တုိ ့အပါအ၀င္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ 

မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မဆုိ က်င့္သုံးနုိင္သည္။  ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 

ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္ရမည္။   

 

(ဆ) ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ RIO တစ္ခုအား ဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳျခင္း မရိွသ၍  လက္ရွိ  

အတည္ျပဳထားေသာ RIO ကသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရိွသည္။  

 

(ဇ) ေစ်းကြက္ကုိလႊမ္းမိုနုိင္ေသာလုိင္စင္ရရိွသူသည္ RIO သုိ႔မဟုတ္ RIO ျပင္ဆင္ေျပာင္းလခဲ်က္အား 

အတည္ျပဳၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္- 

 

(၁) RIO အား  ၄င္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ 

(၂) လုိင္စင္ရရွိေသာ အျခားသူမ်ားက ေတာင္းဆိုပါက RIO အား ပုံႏိွပ္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 

အီလက္ထေရာနစ္ပုံစံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  လည္းေကာင္း ရရွိေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

 

၁၆။ RIO တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္- 

က) RIO ကုိ သေဘာတူညီခ်က္အား ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ပ့ံပိုးႏုိင္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိတ္ 

ေဖာ္ျပရျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ပုဒ္မ (၁၃) တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

အားလုံး ပါ၀င္ရမည့္ အျပင္ လုိင္စင္ ရရိွသူ အျခား တစ္ဦး ဦး က ေတာင္းဆိုလာပါက ေအာက္ပါတို ့နွင့္  

အက်ံဳး၀င္သည့္ အခ်က္မ်ား  ပါ၀င္ရမည္။  
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(၁) ဆက္သြယ္မွဳလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ေခၚဆုိျခင္း၊ေခၚဆုိမွဳအား အဆုံးသတ္ျခင္း 

နွင့္ ေခၚဆုိမွဳစတင္ျခင္း)  

(၂)  အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား 

(၃)  ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအထြက္ ေခၚဆုိမွဳ ခ်ိတ္ဆက္ကူးေျပာင္းျခင္း  

(၄)  ေနာက္ဆက္တြဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ မွဳမ်ား  

(၅) ေနရာအတူတကြသံုးစြဲရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မည့္ ေနရာမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ဆုိင္ရာ 

အေျခအေနမ်ား အား ေဖာ္ျပခ်က္  

(၆)  အခ်က္ျပ ပရုိတုိေကာလ္ (signaling protocol) နွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၾကားခံပစၥည္း 

(interface) အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ encryption ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အပါအ၀င္ 

အဆုိျပဳထားသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ၾကားခံပစၥည္းမ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ျပည့္စုံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္။  

(၇) ေဆာင္ရြက္နိုုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူေရြးခ်ယ္ျခင္းနွင့္ နံပါတ္ ဆက္လက္ 

သယ္ေဆာင္နုိင္မွဳ အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းပညာ နွင့္ နွဳန္းထားဆုိင္ရာ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ား   

(၈) တိုက္ရုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွသည့္ ၾကားလူ၏ ေငြေတာင္းခံလႊာ ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

 

ခ)  ေစ်းကြက္ကုိ လႊမ္းမိုးနုိင္သည့္ လိုင္စင္ရရိွသူ သည္ ယင္း၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာ 

တူညီ ခ်က္ႏွင့္ အညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ RIO တုိ ့အခ်င္းခ်င္း ကုိက္ညီမွဳရိွေစရန္ တတ္နိုင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ အညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ RIO တ့ုိ ကိုက္ညီမွဳမရိွပ ဲ

ထုိကဲ့သို့ မကုိက္ညီမွဳမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွဳတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားၾကား တည္ရွိေနေသာ အေျခအေန 

အရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္၍  ညိွႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္၍ မရႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ RIO ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 

အတုိင္းသာ က်င့္သံုးရမည္။  

အခန္း (၅)  

ခိ်တ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း  

  

၁၇။ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုးနုိင္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-  

က) ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္ မ (၇) (ဂ) နွင့္ (ဃ) အရ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူအား ၄င္း ၏ 

ကြန္ရက္ အေထာက္အကူ ျပဳ၀န္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အား ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ 

နွင့္ အသုံးျပဳခြင့္ ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ စာျဖင့္ ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းကို ျငင္းဆိုျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) သင့္ေတာ္ေသာ ယွဥ္ျပဳင္မွဳ 
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ေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ဟန္ ့တားသည့္ က်ဳိးေၾကာင္းမခုိင္လုံေသာ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမွဳဆုိင္ရာ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း (သို ့မဟုတ္) သံုးစြဲသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အေျခအေန မ်ားတြင္ 

ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။ အဆုိပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္နုိင္သည္-  

(၁) လုိင္စင္ရရိွသူ အျခားတစ္ဦးအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အစိတ္ 

အပုိင္းမ်ားနွင့္/ သုိ ့မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳခြင့္ ေပးရန္ 

(၂) ေပးအပ္ျပီးျဖစ္ေသာ  ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ အသုံး ျပဳခြင့္ကို 

ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပ ဲရုပ္သိမ္းျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ဟန့္တားျခင္း မျပဳရန္  

(၃) ၄င္း၏ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္ 

(၄) ေနရာအတူတကြသုံးစြဲျခင္း သို ့မဟုတ္ တိုင္မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား အပါအ၀င္ အျခား 

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ သံုးစြဲရန္ သို ့မဟုတ္ တာ၀ါတုိင္မ်ား မွ်ေ၀သုံးစြဲရန္ 

(၅) လိုင္စင္ရရိွသူတစ္ဦးက လုိင္စင္ရရိွသူ အျခား တတိယ တစ္ဦး အား လုိင္စင္ရရိွသူ ပထမတစ္ဦး 

၏ ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္နုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ နွင့္ intelligent ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား သုိ ့မဟုတ္ 

မုိဘိုင္းကြန္ရက္ မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ေခၚဆုိခြင့္အတြက္ အေထာက္ အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ား 

အပါအ၀င္ သံုးစြဲသူမ်ား အတြက္ တစ္ဘက္ မွ အျခားတစ္ဘက္သုိ႔ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္  

(၆) ၀န္ေဆာင္မွဳ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  သို ့မဟုတ္ virtual network 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား အတြက္ လုိအပ္မည့္နည္းပညာဆုိင္ရာ ၾကားခံပစၥည္းမ်ား၊ protocols မ်ား  

သုိ႔မဟုတ္ အျခား အေရးပါသည့္ နည္းပညာမ်ား ကုိ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျ႔ပဳ ခြင့္ ေပးရန္  

(၇) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ခ်ိတ္ဆက္မႈၾကား ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွသည့္ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပန္လည္ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးနုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ လက္ကား စနစ္ျဖင့္ 

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္  

(၈) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ မွွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳစနစ္မ်ား သ့ုိမဟုတ္ အလားတူ software စနစ္ 

မ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ ရရိွေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

(၉) ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ လုိင္စင္ရရိွသူမ်ားနွင့္ သေဘာရုိးျဖင့္ ညိွႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္  

 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည္ ဤနည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂၀) (က) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ 

၀တၱရားမ်ား ကုိ ျပဌာန္းရာတြင္ မွ်တမွဳရိွေစရန္၊  က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရုိွေစရန္ နွင့္ အခ်ိန္ ကုိက္ ျဖစ္ေစရန္ 

အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ တပါတည္း ခ်မွတ္နုိင္သည္။ 

 

ဂ) ဦးစီးဌာနသည္ ဤနည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂၀) (က) တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 

ျပဌာန္းသင့္ / မသင့္ ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား ကုိ ထည့္သြင္း 



21 
 

စဥ္းစားရမည္။  အထူးသျဖင့္ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤနည္းဥပေဒတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွဳရွိေစရန္ အထူးအေလးဂရုျပဳရမည္။  

 

(၁) ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳနွဳန္း ၊ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည့္ အမ်ိဳးအစားနွင့္ သေဘာ သဘာ၀ တ့ုိကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ယွဥ္ျပဳိင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ အေထာက္အကူ ပစၥည္း မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းနွင့္ 

အသုံးျပဳျခင္းတ့ုိအတြက္  နည္းပညာ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္နွင့္ စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခကုိက္မွဳ   

 

(၂) အဆုိျပဳထားေသာခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ရရွိနိုင္ ေသာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္နုိင္ေျခ ရွိမွဳ  

 

(၃) အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ကုိ ရင္းနီွးျမွပ္နံွရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္ စြန့္စားရမွဳမ်ား၊ ျပႆနာ 

မ်ား အပါအ၀င္ ပုိင္ဆုိင္သူ ၏ ကနဦး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ  

 

(၄) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ လုိအပ္ခ်က္ 

 

(၅) သင့္ေလ်ာ္သည္ ့အေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ား 

၁၈။ ေစ်းကြက္ကုိလႊမ္းမိုးနုိင္ေသာလုိင္စင္ရရွိသူအတြက္RAO သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က) ဦးစီးဌာန သည္ ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမိုးနုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူအား ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္း 

ကမ္းလွမ္းခ်က္ (RAO) ကုိ တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါက ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။ RAO တြင္ ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမုိးနုိင္ေသာ 

လုိင္စင္ရရွိသူမွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳမွဳဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္-  

(၁) ၾကိဳးျဖင့္ သို ့မဟုတ္ ၾကိဳးမဲ့နည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္္ ပါ၀င္ 

နုိင္သည့္ ၾကိဳးဖုန္းကြန္ရက္နွင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းကြန္ရက္ ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အား ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳခြင့္   

(၂)  အေဆာက္အအုံမ်ား၊ တုိင္မ်ား နွင့္ တာ၀ါ မ်ား အပါအ၀င္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားအား 

 ရရိွသုံးစြဲခြင့္ 

(၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးမႈစနစ္မ်ား အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ software စနစ္မ်ားကုိ 

ရယူသုံးစြဲခြင့္၊ နံပါတ္မ်ား ဘာသာျပန္ျခင္း သုိ ့မဟုတ္ အလားတူေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ စနစ္မ်ား အား  

ရယူသုံးစြဲခြင့္ 

(၄) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာစနစ္မ်ား 

(conditional access system) အား ရယူသံုးစြဲခြင့္ 

(၅) virtual  ကြန္ရက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသံုးစြဲခြင့္ 

(၆) သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳခြင့္ 
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(ခ) ဦးစီးဌာနသည္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ (RAO) ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရမည့္ 

ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူ မည္သူမဆုိ အသံုးျပဳရမည့္ ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ နမူနာပုံစံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။   

 

(ဂ) ဤ နည္းဥပေဒအရ RAO ကုိေရးဆြဲျပင္ဆင္ေပးရမည့္ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမုိးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူ သည္္ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာရရွိျပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း နွင့္  ဦးစီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ 

သည့္  အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဦးစီးဌာနသုိ ့အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ တင္ျပရမည္။ 

 

(ဃ) ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ RAO ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤ နည္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာမူမ်ား၊  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ အျခားအက်ဳံး၀င္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 

မ်ား၊ ေစ်းကြက္အား လႊမ္း မုိး နုိင္ေသာ လုိင္စင္ရရွိသူ၏ လိုင္စင္ သို ့မဟုတ္ အျခား တည္ဆဥဲပေဒမ်ား နွင့္ 

ကုိက္ညီျခင္းမရွိဟု ယူဆပါက ေစ်းကြက္ကိုလႊမ္းမိုနုိင္ေသာ လုိင္စင္ ရရိွသူအား RAO ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ 

ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားနုိင္သည္။   

 

(င) ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုနုိင္ေသာလုိင္စင္ရရိွသူ သည္ အတည္ျပဳထားေသာ RAO တစ္ခုအား ျပင္ဆင္ 

ေျပာင္းလဲလိုပါက ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္နွင့္တကြ အဆုိျပဳသည့္ ေျပာင္းလခဲ်က္အား ဦးစီးဌာနထံ 

ေရးသားတင္ျပရမည္။  

 

(စ) ဦးစီးဌာနသည္ အဆိုျပဳထားသည့္ RAO သုိ႔မဟုတ္ RAO ျပင္ဆင္ေျပာင္းလခဲ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳသင့္ 

မသင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အတြက္  ျပည္သူလူထုနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၏ 

အျမင္ကို ဖိတ္ေခၚျခင္း စသည္ တို ့အပါအ၀င္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မဆုိ 

က်င့္သံုးနုိင္သည္။  ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္ရမည္။   

 

(ဆ) ျပင္ဆင္ေျပာင္းလထဲားေသာ RAO တစ္ခုအား ဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳျခင္း မရိွသ၍  လက္ရွိ အတည္ျပဳ 

ထားေသာ RAO ကသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရိွသည္။  

 

(ဇ) ေစ်းကြက္ကိုလႊမ္းမုိနိုင္ေသာလုိင္စင္ရရိွသူသည္ RAO သို႔မဟုတ္ RAO ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္အား 

အတည္ျပဳၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္- 

 

(၁) RAO အား  ၄င္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ 

(၂) လုိင္စင္ရရွိေသာ အျခားသူမ်ားက ေတာင္းဆိုပါက RAO အား ပုံႏွိပ္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 

အီလက္ထေရာနစ္ပုံစံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  လည္းေကာင္း ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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အခန္း (၆) 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 

 အျငင္းပြားမႈ အား ေျဖရွင္းျခင္း 

 

၁၉။ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္- 

(က) လုိင္စင္ရရိွသူသည္ ဤနည္းဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ လိုင္စင္္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ 

သေဘာဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ 

အျငင္းပြားမႈ အား ေျဖရွင္းခ်က္ရန္အတြက္ "အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုခ်က္" ကုိ ဦးစီးဌာန သို ့ 

ေရးသား ေပးပုိ ့ရမည္။  အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆုိသူအား "တုိင္ၾကားသူ"ဟု ေခၚတြင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး 

အျငင္းပြားမွဳ၏ တျခားတစ္ဖက္မွ သူအား "တုိင္ၾကားခံရသူ" ဟု ေခၚတြင္ရမည္။ 

  

(ခ) အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ရျပီး တိုင္ၾကားခံရသူ ထံ  

မိတၱဴေပးပုိ ့ရမည္- 

 

(၁) တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူ ၏ လိပ္စာ နွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက ္

အထား  

 

(၂) အျငင္းပြားမွဳျဖစ္ေနသည့္ ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား နွင့္  ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ 

ပစၥည္း မ်ား ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္  

 

(၃) အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ သေဘာတူညီထားသည့္ 

အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

(၄) ႏွစ္ဘက္စလုံး မွ အျငင္းပြားမႈ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ၊ တိုင္ၾကားသူ က ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးေစလုိသည့္ ကိစၥရပ္ 

မ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားမွဳအား ေျပရာေျပေၾကာင္းျဖစ္ေစရန္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္မည့္ တိုတုိႏွင့္ 

ရွင္းလင္းျပည့္စုံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

(ဂ) တိုင္ၾကားသူသည္ ယင္း၏ ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းမည္ဆိုပါက အျငင္းပြားမွဳ 

ေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္-  
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(၁) အျငင္းပြားမွဳတြင္ ပါ၀င္ေသာ တုိင္ၾကားခံရသူထံ အေၾကာင္းၾကားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း  

(၂) တုိင္ၾကားခံရသူနွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး အျငင္းပြားမွဳအား ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ အတြက္  

သေဘာရုိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း  

(၃) တိုင္ၾကားခံရသူထံ အျငင္းပြားမွဳအတြက္ အေၾကာင္းၾကာစာ ေပးပုိ ့ထားသည္မွာ ရက္ 

ေပါင္း (၃၀) ၾကာျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း  

 

(ဃ) တုိင္ၾကားခံရသူသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ကုိ ရရိွၿပီး ရက္ႏွစ္ဆယ္ (၂၀) 

အတြင္း  ၄င္း ၏ တုံ ့ျပန္ခ်က္ အား ဦးစီးဌာန နွင့္ တုိင္ၾကားသူထံ စာျဖင့္ ေရးသားေပးပုိ ့ရမည္။ 

 

(င) ဦးစီးဌာနသည္ တိုင္ၾကားခံရသူဘက္မွ တ့ုံျပန္ခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ 

ေလ်ာ့ျခင္း သို ့မဟုတ္ တိုးျမွင့္ျခင္း တုိ ့ကို ျပဳလုပ္နုိင္သည္။   

 

(စ) အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆုိခ်က ္ ကုိ ရရိွေသာအခါ ဦးစီးဌာန သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအနက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 

(၁)  လုိအပ္သည္ဟု ယူဆပါက အျငင္းပြားမႈကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္သည့္ အျခားေသာ သတင္း 

အခ်က္ အလက္မ်ားအား မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ထံမွ မဆုိ ေတာင္းခံျခင္း  

(၂) နွစ္ဘက္စလုံးအား အျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမွဳ မ်ားကုိ စတင္ ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း 

(၃)  ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ျငင္းပယ္နိုင္သည္-  

 

(က) ဦးစီးဌာန ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အတုိင္းအတာ  ျပင္ပတြင္ရိွျခင္း 

 

(ခ) အျငင္းပြားမွဳသည္ ေလးနက္မွဳမရိွျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား မေလ်ာ္မကန္ ျဖစ္ေစျခင္း။  

 

(ဂ) တုိင္ၾကားသူသည္ တိုင္ၾကားခံရသူနွင့္  အျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ အားထုတ္မွဳ မျပဳခဲ့ျခင္း ။ 

 

(ဃ) အျငင္းပြားရျခင္းအဓိက အေၾကာင္းရင္းသည္ နားလည္မွဳလႊမဲွားျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ 

မ်ား ရိွေန ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ ခုိင္လုံမႈ မရိွျခင္း။ 

 

(င) ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အား သိသိသာသာတုိးတက္မွဳ 

မျဖစ္ေပၚေစျခင္း   
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(စ) အျငင္းပြားေနေသာ အေၾကာင္းအရာသည္  လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရ 

ျဖစ္ေစ အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ အေရးပါမႈ မရွိျခင္း။  
 

(ဆ) အျငင္းပြားေနေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ရရွိခဲ့သည့္  စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈကုိ အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစနုိင္သည္ ဟု သတ္မွတ္နိုင္ရန္ 

လုံေလာက္ေသာ အေရးပါမွဳမရွိျခင္း  
 

(ဇ) အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ကိစၥသည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ 

ကိစၥမဟုတ္ျခင္း  
 

 (၄) စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားထံမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားနွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းရန္အတြက္ 

 လုိအပ္ပါက ျပည္သူလူထု နွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း အပါအ၀င္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ မဆို 

 ခ်မွတ္ျခင္း   
 

 (၅) အျငင္းပြားမွဳ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ အျငင္းပြားမွဳတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ဦးစီးဌာန နွင့္ ကုန္က် 

စရိတ္အခ်ိဳးခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အျငင္း 

ပြားမွဳ အား ေျဖရွင္းသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ ခ်က္ 

အပါအ၀င္ အျငင္း ပြားမႈ အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးမည့္သူ သို႔မဟုတ္ 

ခုံသမာဓိ လူႀကီး တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ ၊ အဆုိပါ ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ ခံုသမာဓိျဖင့္  စီရင္ျခင္းနွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 
 

 (၆) ဦးစီးဌာနက အေျခအေနမ်ားအလုိက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

 အသုံးျပဳလ်က္ အျငင္းပြားမႈအား စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
 

 (၇) အေျခအေနမ်ားအလုိက္ ဦးစီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ 

 ခ်က္မ်ား 

၂၀။ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က)  အျငင္းပြားမႈတစ္ခုအား ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဦးစီးဌာနသည္ အျငင္းပြားမွဳျဖစ္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ 

တရား၀င္ အားၿပိဳင္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ၊ သုံးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး အၾကား ဟန္ခ်က ္

ညီမွ်မႈ ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားျခင္းမရိွေသာ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ကုိ မဆုိ တတ္နုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းလ်က္ ျမန္ႏုိင္သမွ် ျမန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

(ခ)  သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ ဦးစီးဌာနသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ -  
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(၁) ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သုံးစြဲေနသူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျမွင့္တင္ 

ေပးနုိင္မွဳ 
 

(၂) ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား၏ စီးပြားေရးအရအက်ိဳးရိွေသာ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မွဳ   
 

(၃) ေတာင္းဆုိသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း မ်ား အတြက္ 

နည္းပညာအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္နုိင္ ေျခရွိသည့္ 

အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရရိွႏိုင္မွဳ   
 

(၄) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား သုံးစြဲသူမ်ား 

အေနျဖင့္  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရိွ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆႏၵရွိမွဳ ။ 
 

(၅) ေတာင္းဆိုမႈအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိနုိင္မွဳနွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ ေတာင္းဆုိမွဳ ၏ သေဘာသဘာ၀။ 
 

(၆) အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ (universal services) ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္မွဳ 
 

(၇) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား စုစည္းမွဳနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ လိုအပ္ခ်က္ 
 

(၈) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအား ျမွင့္တင္ေပးမွဳ 

 

(၉) အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား 
 

(၁၀) ပါ၀င္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ ေရး 

ဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 

(၁၁) အျခားသက္ဆိုင္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား မိမိ၏ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ 

လုပ္ေဆာင္နုိင္ျပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူျခင္းဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္  အမ်ား 

ျပည္သူ ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ လိုင္စင္ရရွိသူအေပၚ ယာယီျပဌာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ သတ္မွတ္နိုင္သည္။   

 


	အခန္း (၂)
	အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ မူမ်ားနွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
	၃။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ ဦးစီးဌာနသည္ ေအာက္ပါတို ့ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၄။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေအာက္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္-
	၅။ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား သည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို လိုက္နာရမည္-
	၆။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နွဳန္းထားမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီရမည္-
	၇။ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ႏွဳန္းထားမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီရမည္-
	၈။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-

	အခန္း (၃)
	အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ
	ညိွနွဳိင္းမွဳ မ်ား နွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
	၉။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ညိွနွဳိင္းမွဳမ်ားကို ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၁၀။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံ မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
	၁၁။ ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ရိွရိွရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၁၂။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း တို ့ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၁၃။ သေဘာတူညီခ်က္အား ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို ့ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၁၄။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္-

	အခန္း (၄)
	အျပန္အလွန္ဆယ္သြယ္ျခင္း ရည္ညႊန္းကမ္းလွမ္းခ်က္
	၁၅။ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ RIO ဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
	၁၆။ RIO တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္-

	အခန္း (၅)
	ခိ်တ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း
	၁၇။ ေစ်းကြက္အားလႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ လုိင္စင္ရရိွသူအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
	၁၈။ ေစ်းကြက္ကိုလႊမ္းမိုးနိုင္ေသာလိုင္စင္ရရိွသူအတြက္RAO သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

	အခန္း (၆)
	အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ
	အျငင္းပြားမႈ အား ေျဖရွင္းျခင္း
	၁၉။ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္-
	၂၀။ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
	၂၁။ ဦးစီးဌာနသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား မိမိ၏ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္  အမ်ား ျပည္သူ ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရွိေစရန္အတ...


