
 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ    နည်းဥပေဒများနည်းဥပေဒများနည်းဥပေဒများနည်းဥပေဒများ    
အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁))))    

ပဏာမပဏာမပဏာမပဏာမ    
၁။ အမည်အမည်အမည်အမည်    
 ဤနည်းဥပေဒများကို "၂၀၁၃ ခု(ှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုသမ,တမြ န်မာ(ိုင်ငံေတာ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာနည်းဥပေဒများ " ဟုေခ.တွင်ေစရမည်။ 
 

၂။ ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်    

(က) ဤနည်းဥပေဒများသည် သာတူညီမ1မ2ရိှပ3 ီး ပွင့်လင်းမြ င်သာကာ ခွဲခြ ား မ2မရိှေစေရးအေပ. အေခြ ခံ၍ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးရာတွင် လိုင်စင်ရရိှသူများ အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ 

အလုံအေလာက်ချထားေပး(ိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤနည်းဥပေဒများသည် သုံးစွဲသူမှေရွးချယ်ခွင့်ရှိေစရန် ၊ 
နံပါတ်အသစ်များဖန်တီး(ိုင်ရန်၊ထိေရာက်ေသာ ယှ9်ပ3 ိ:င်မ2ကိုမြ ;င့်တင်ရန် စသည် တုိ<အတွက်အေထာက် 

အကူ  ပြ :မည်ဖြ စ်သည်။ အထူးသဖြ င့် ေအာက်ပါတုိ<ကို ရည်ရွယ်သည်- 
 (၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အမ3 ဲမပြ တ်အလုံအေလာက်ေပး(ိုင်ရန်၊ 

 (၂) အသုံးပြ :ရလွယ်ကူေသာနံပါတ်လျာထားချက်  ဖြ စ်ေစရန်၊ 
(၃) ယှ9်ပ3 ိ:င်ဝန်ေဆာင်မ2ေပးသူများအား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အရင်းအမြ စ်များကို သာတူ ညီမ1 ရရှိ 

ေစရန်၊ 

(၄) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအေပြ ာင်းအလဲပြ :လုပ်ရာတွင် လက်ရိှသံုးစွဲသူများအတွက်  အဆင်မေပြ မ2 
များအားအနည်းဆုံးဖြ စ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် (အထူးသဖြ င့် လက်ရိှ အသုံးပြ :ေနေသာ 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို အတတ်(ိုင်ဆံုး မေပြ ာင်းလဲဘဲ ေဆာင်ရွက်ရန်) 
(၅) အေပြ ာင်းအလဲပြ :လုပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဝန်ေဆာင်မ2ေပးသူများ (ှင့် သံုးစဲွသူများ 

(ှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစရန်၊ 
(၆) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ ေပြ ာင်းလဲမ2များသည် လက်ရိှ ဝန်ေဆာင်ခ 

(2န်းထားပံုစံကို လွန်ကဲစွာ ထိခုိက်မ2မရိှေစရန် 
 

(ခ) ဤနည်းဥပေဒများသည် အနာဂတ်တွင် (ိုင်ငံေတာ်၏ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် 

တုိးတက်ေရး ကို အဟန<်အတားမဖြ စ်ေစဘဲ  ပြ :ပြ င်ေပြ ာင်းလဲလွယ်မ2ရိှေစရန် (ှင့် ထပ်တုိးေပးမည့် 
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ပမာဏကို ဖန်တီး(ိုင် အတွက် ေရးဆဲွ ထားခြ င်း  ဖြ စ်သည်။ 

 

၃။ နယ်ပယ် 

 ဤနည်းဥပေဒများသည် အုိင်တီယူ-တီအကD ံပြ :စာတမ်း E-164 တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း  ပြ ည်ေထာင်စုသမ,တ 
 မြ န်မာ(ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြ :  ခြ င်း၊ စီမံခန<်ခွဲခြ င်းများ(ှင့် 

သက်ဆုိင်ပ3 ီး လိုင်စင်ရရိှသူ အား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားခြ င်း ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစ9် များလည်းပါဝင်သည်။ 

ဤနည်းဥပေဒများတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အသုံးပြ :သူများ၏ အခွင့်အေရး(ှင့် တာဝန်များ လည်း ပါဝင်သည်။ 
 
 

၄။ သက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်းသက်ဆုိင်ခြ င်း    

 ဤနည်းဥပေဒများသည် လိုင်စင်ရရိှထားသူများ၊ နံပါတ်ေလ1ာက်ထားသူများ၊ နံပါတ်သုံးစွဲသူများ (ှင့် သက်ဆုိင်သည်။ 
 

၅။ အဓိပJါယ်ဖွင့်ဆုိချက်အဓိပJါယ်ဖွင့်ဆုိချက်အဓိပJါယ်ဖွင့်ဆုိချက်အဓိပJါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

(က) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာ”  ဆုိသည်မာှ ဦးစီးဌာနမှ ေရးသား  ပြ :စု သည့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ကုိ တည်ေဆာက်ပုံ (ှင့် အသုံးပြ :ပုံ ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9် 
အစီရင်ခံစာကို ဆုိသည်။ 



-၂- 
 

(ခ) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆုိင်ရာ(ှစ်စ9် ပြ န်လည်တင်ပြ ချက်”  ဆုိသည်မာှ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ 

သုံးစွဲခွင့်ရရိှထားသူတစ်ဦးချင်း အေနဖြ င့် ဦးစီးဌာန သို<တင်ပြ ရန် ေရးသား ပြ :စုထားေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အသုံးပြ :ပုံ၊ သုံးစွဲသူအား ခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့်  
ခွဲေဝေပးထားသည့် နံပါတ်များ အတွင်း  ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခန<်မှန်း လိုအပ်ချက်တုိ<ပါဝင်သည့် (ှစ်စ9် 

 ပြ န်လည် တင်ပြ ချက် ကိုဆုိသည်။ 

(ဂ) “ဧရိယာသေ Nကတ”  / “နယ်ေမြ သေ Nကတ”  ဆုိသည်မာှ  ကD ိ:းဖုန်း (PSTN) နံပါတ် လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်အတွင်း အကျ:ံးဝင်ေသာ ပထဝီဝင်ေဒသ တစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ေပး ထားသည့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်သေ Nကတကို ဆုိသည်။ 

(ဃ) “ရက်များ”  ဆုိသည်မာှ  ပြ ကUဒိန်ရက်များကို ဆုိသည်။ 

(င)  “ဦးစီးဌာန”  ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး(ှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ 

၀န်ကD ီးဌာန လက်ေအာက်ရှိ ဆက်သွယ်ေရး VWန်ကX ားမ2ဦးစီးဌာန ကို ဆုိသည်။  

(စ) “E.164”  ဆုိသည်မှာ (ိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် (ှင့်စပ်လျ9်းသည့် 

အုိင်တီယူ- တီ၏ေထာက်ခံချက် ကို ဆုိသည်။ 

(ဆ) “ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်”  ဆုိသည်မာှ  ကD ိ:းဖုန်းဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2အတွက် 

အသုံးပြ :သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် ပါ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အမျိ:းအစား 

တစ်ခုကို ဆုိသည်။ 

(ဇ) “ အုိင်တီယူ−တီ”  ဆုိသည်မာှ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးအဖွဲ[(အုိင်တီယူ) ၏ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ  

စံချိန်စံVWန်း သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ[ကို ဆုိသည်။  

(စျ) “လိုင်စင်ရရှိသူ” ဆုိသည်မာှ လုိင်စင်ထုတ်ေပးေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒအရ လိုင်စင် ရရိှထားသူဖြ စ် ပ3 ီး 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒများ (ှင့် နံပါတ်လျာထား ချက်တုိ<အရ  
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ ေလ1ာက်ထားရယူ (ိုင်သူကိုဆုိသည်။ 

(ည) “၀န်ကD ီးဌာန”  ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး(ှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ 

၀န်ကD ီးဌာနကို ဆုိသည်။ 

(ဋ) “(ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာရည်VWန်းသေ Nကတ”  (အင်ဒီစီ) ဆုိသည်မာှ အုိင်တီယူ-တီ ၏ E.164 တွင် 

 ပြ ]ာန်းထားသည့်အတုိင်းေရးဆဲွထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အများပြ ည်သူသုံး ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် 
လျာထား သတ်မှတ်ချက် အတွင်း (ိုင်ငံ အလိုက် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် သေ Nကတ တစ်ခုကို ဆုိသည်။ 

ယင်းသေ Nကတ (ှင့် သံုးစွဲသူ ၏နံပါတ်ကိုေပါင်းလ1င် (ိုင်ငံလံုးဆုိင်ရာ သီးသန<်နံပါတ် ကိုရရိှမည်။ 

(ဌ) “(ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာသီးသန<်နံပါတ် (National Significant Number)”  ဆုိသည်မာှ ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် 

သတ်မှတ်ထားသည့် (ိုင်ငံသေ Nကတ ေနာက်တွင်ရိှသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အပိုင်းအခြ ားဖြ စ်  ပ3 ီး၊ 

ယင်းတွင် (ုိင်ငံလုံးဆုိင်ရာ ရည်VWန်း သေ Nကတ (အင်ဒီစီ) (ှင့် သုံးစွဲသူ၏ နံပါတ် တုိ< ပါဝင်သည်။ 

(ဍ) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ”  ဆုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ စီမံခန<်ခဲွမ2 ဆုိင်ရာ အေသးစိတ် နည်းဥပေဒ များ၊  လျာထားသတ်မှတ်ချက် 
အရနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာ နည်းဥပေဒ များ (ှင့် ခွဲေဝေပးထားေသာ နံပါတ်များ အသုံးပြ :မ2ဆုိင်ရာ 

စည်းကမ်းချက် များ  ကို ဆုိသည်။ 

(ဎ) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် သို<မဟုတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ”  ဆုိသည်မာှ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ,တမြ န်မာ(ိုင်ငံေတာ်အတွင်း တယ်လီဖုန်းလုပ် ငန်း ၊ မိုဘိုင်း ဖုန်းလုပ်ငန်း 

(ှင့်အခြ ားဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်း များအတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝ အသုံးပြ :မ2ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက် 

ကို ဆုိသည်။ 
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(ဏ) “ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်”  ဆုိသည်မာှ ပထဝီဝင် 

ေဒသအလိုက်မဟုတ်ဘဲ ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းအမျိ:းအစားအရ သတ်မှတ် အသုံးပြ : သည့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကိုဆိုသည်။ 

(တ) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွ (Number Block) ”  ဆုိသည်မာှ အစီအစ9် တကျ ရိှေနေသာ ဆက်သွယ်ေရး 

နံပါတ် အစ9်ကို ဆုိသည်။ 

(ထ) “ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အေရအတွက်”  ဆုိသည်မာှ ချိတ်ဆက်သေ Nကတ (access code) သို<မဟုတ် 

ပထဝီ၀င်ေဒသအလိုက်သေ Nကတ တုိ< ကဲ့သို<ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်သေ Nကတ တစ်ခု၏ 

ေနာက်တွင်ရိှေသာ နံပါတ် အတဲွကို ဆုိသည်။  

(ဒ) “ပီအက်စ်တီအင် (PSTN) ”  ဆုိသည်မာှ  ကD ိ:းဖုန်းကွန်ရက်ကို ဆုိသည်။ 

(ဓ) “အထူးချိတ်ဆက်သေ Nကတများ (special access code) ”  ဆုိသည်မာှ ေအာ်ပေရတာ ၀န်ေဆာင်မ2၊ 

တယ်လီဖုန်းလမ်းVWန်၀န်ေဆာင်မ2 (ှင့် အေရးေပ.ကိစt ကဲ့သို<ေသာ အထူး  ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2များ 

အတွက် အသုံးပြ :သည့် ကိန်းဂဏန်း ၃ လုံး သုိ<မဟုတ် ၄ လုံးသာပါဝင်ေသာ သေ Nကတ အတုိများကို 
ဆုိသည်။ 

(န) “သုံးစွဲသူနံပါတ်”  ဆုိသည်မာှ ကွန်ရက်တစ်ခုအတွင်းရှိ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဧရိယာ 

(Numbering Area) တစ်ခုအတွင်းရိှ သံုးစွဲ သူအတွက် သီးခြ ား သတ်မှတ် ေပးထားေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို ဆုိသည်။ 

(ပ) “X”  ဆုိသည်မာှ ‘၀’  မှ ‘၉’အထိ အသုံးပြ :(ိုင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ကိန်းဂဏန်းကို ဆုိသည်။ 

  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၂၂၂))))    
ဆက်သွယ်ေရးနံပဆက်သွယ်ေရးနံပဆက်သွယ်ေရးနံပဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်    ေရးဆဲွပြ :စုခြ င်းေရးဆဲွပြ :စုခြ င်းေရးဆဲွပြ :စုခြ င်းေရးဆဲွပြ :စုခြ င်း    

 ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)၊အခန်း(၇) အရ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကD ီးဌာန၏ သေဘာ တူညီချက်ဖြ င့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ေရးဆဲွစီမံ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 
၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ေရးဆဲွ ပြ :စုရာတွင် ေအာက်ပါ အချက်များကို 

အေခြ ခံရမည် − 

(က) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား လျင်မြ န်ထိေရာက်စာွ ခွဲေဝေပး(ိုင်ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်မြ င့်မားလာ(ိုင်မ2 ကို ထည့်သွင်း တွက် ချက် ရန်၊  

(ခ) သုံးစွဲသူများအတွက် တတ်(ိုင်သမ1 အဆင်ေပြ ဆံုးဖြ စ်ေစရန် (ှင့် လိုင်စင်ရရိှသူများ၏  
ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တွင် ထိေရာက်စာွအသုံးပြ :(ိုင်ရန် အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ဖွဲ[စည်းမ2 

ပုံသyာန် ကို ေရး ဆဲွရန်၊ 

(ဂ) ေစျးကွက်အတွင်းေရာက်ရိှ(ှင့်  ပ3 ီးေသာ လိုင်စင်ရရိှသူ (incumbent licensees)  မှ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ ေပးအပ်ရမည့် ကုန်ကျ စရိတ်များ ကို အကျိ:းအေကX ာင်း 

ညီVွတ်ေနသ၍ အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစရန်၊ 
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်သည် (ိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက် များ၊ စံချိန်စံVWန်းများ၊ 

ေထာက်ခံချက်များအားလုံး(ှင့် အပြ ည့်အဝ ကိုက်ညီမ2ရိှရန်၊ 
(င) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် သည် ဝန်ေဆာင်မ2 (ှင့် အခွန် (2န်းထား များကို သိသာေအာင် 

ေဖာ်ပြ ေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ပုံစံများ  ဖြ စ်ေစရန်၊  
(စ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ေပြ ာင်းလဲခြ င်းေကX ာင့် သံုးစွဲသူများ(ှင့် လိုင်စင်ရရိှသူများ 

အတွက်  ဖြ စ်ေပ.လာ (ိုင်မည့် ကုန်ကျစရိတ်များ (သို<မဟုတ်) အဆင်မေပြ မ2များကို မှန်ကန်မ1တ ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်(ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လိုအပ်ချက်ကို အတတ်(ိုင်ဆံုး ကိုက်ညီမ2 ရိှေစရန်၊ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း တိကျစာွစီမံခန<်ခဲွ(ိုင်ေရး အတွက်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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(ဆ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့်သေ Nကတများသည် အကန်<အသတ်ရိှေသာ (ိုင်ငံပိုင် အရင်းအမြ စ် များ 

 ဖြ စ်သဖြ င့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို (ိုင်ငံေတာ်၏အကျိ:းစီးပာွးအတွက် ရည်ရွယ်၍ 
စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၇။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား  ပြ င်ဆင်ခြ င်း 
(က) ဦးစီးဌာနသည် ၄င်းမှ ကနဦး စတင်၍ဖြ စ်ေစ၊ လိုင်စင်ရရိှသူ သို<မဟုတ် သုံးစွဲသူ သို<မဟုတ် အခြ ားစိတ်ပါ 

၀င်စား သူများမှ(other interested party)တုိ<မှ စာ ဖြ င့်တင်ပြ  ေတာင်းဆုိလာလ1င်  ဖြ စ်ေစ ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် ကို အခါအားေလျာ်စာွ စိစစ်သုံးသပ်(ိုင်သည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ထုတ်ပြ န်ပ3 ီးေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ် ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို 

 ဖြ စ်ေစ၊ အားလုံးကိုဖြ စ်ေစ အခါအားေလျာ်စာွ  ပြ င်ဆင်ခြ င်း သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းခြ င်း သို<မဟုတ် 
ထပ်မံ ဖြ ည့်စွက်ခြ င်းများကို  ပြ :လုပ် (ိုင်သည်။ ထုိသို<ပြ :လုပ်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလိုင်စင်ရရိှသူများ၊ 

သုံးစွဲသူများ၊ အကျိ:းစီးပာွး ဆက်(ွယ်သူများ(stakeholders) များထံမှ အကD ံပြ :ချက်ေတာင်းခံခြ င်း 
(consultation) ကို ရက်ေပါင်း (၉၀) အတွင်း  ပြ :လုပ်(ိုင် သည်။ သို<ေသာ်ခ}င်းချက် ထားရမည့်ကိစtများတွင် 

အကD ံပြ :ချက်ေတာင်းခံမ2ကာလသည် ရက် (၃၀) ထက် မနည်းရန် လိုအပ်သည်။    
(ဂ)        လိုင်စင်ရရိှသူများသည်  ပြ င်ဆင်ချက် သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းချက်ဆုိင်ရာ  ကD ိ:တင် အသိေပး ချက်ကို 

ရက်ေပါင်း (၉၀) မတုိင်မီ လက်ခံရရိှရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး ထုိသို< လက်ခံရရိှခြ င်း မရိှခဲ့လ1င်  ပြ င်ဆင်ချက် သို<မဟုတ် 

|ုပ်သိမ်းချက်ကို လိုက်နာရန် မလုိအပ်ေစရ။  
၈။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ    ခဲွေဝချထားခြ င်း(ှင့်ခဲွေဝချထားခြ င်း(ှင့်ခဲွေဝချထားခြ င်း(ှင့်ခဲွေဝချထားခြ င်း(ှင့်    အရန်ထားရိှခြ င်းအရန်ထားရိှခြ င်းအရန်ထားရိှခြ င်းအရန်ထားရိှခြ င်း 

  ဦးစီးဌာနသည်- 
(က) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားများ (number ranges) ကို လိုင်စင်ရရှိ ထားသူများ 

(ှင့် အခြ ားသူများအား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် (ှင့် အညီ လိုအပ်သည့်အတုိင်း ခဲွေဝ 
ေပးရမည်။ 

(ခ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို ခွဲေဝချထားေပးခြ င်း သို<မဟုတ် အရန် ထားရိှခြ င်း တုိ<ကို သာတူညီမ1ပုံစံဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။  ထုိသို<ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး 

သေ Nကတအား ဦးရာလူ စနစ်ဖြ င့် ချထားေပးရမည်။  

(ဂ) စံချိန်စံVWန်းများတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်အချက်များ(ှင့်ကိုက်ညီမ2ရိှေသာ လိုင်စင် ရရိှသူများ အတွက်သာလ1င် 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ကိုခွဲေဝချထားခြ င်း သုိ<မဟုတ် အရန်ထားရှိခြ င်းပြ :ရမည်။ 

(ဃ) ဆန်းသစ်တီထွင်လာမည့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ (ှင့် တုိးတက်လာ မည့် ၀န်ေဆာင်မ2 
လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည့် အပြ င်၊ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် 

ခွဲေဝချထားရာတွင်လည်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အပိုင်း အခြ ားအတွင်း ရိှ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏကို 
ထိန်းထားရန် ထည့်သွင်း စ9်းစားရမည်။ 

(င) လိုင်စင်ရရှိသူ မှ  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားေပးရန် အသစ်ထပ်မံ ေတာင်းဆုိ လာသည့်အခါ 

ယင်းအား ယခင်ကခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အသုံးပြ :မ2ကိုပါ ထည့်သွင်း စ9်းစားရမည်။ 
(စ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားခြ င်းဆုိင်ရာ အခြ ားေသာလုပ်ငန်းစ9်များ (ှင့် ေလ1ာက်ထားခြ င်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းစ9်များကို  ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ် ချက် ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားရမည်။ 

(ဆ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် တည်ေဆာက်ပုံ၊  အသုံးပြ :ပုံ တုိ< (ှင့် စပ်လျ9်း သည့် 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာ (Annual Numbering Report) ကို  ပြ :စုထားရမည်။ 

 
၉။ လုိင်စင်ရရိှသူလုိင်စင်ရရိှသူလုိင်စင်ရရိှသူလုိင်စင်ရရိှသူ၏၏၏၏    တာဝန်ဝတ� ရားများတာဝန်ဝတ� ရားများတာဝန်ဝတ� ရားများတာဝန်ဝတ� ရားများ    

(က) လိုင်စင်ရရှိသူသည် ၄င်းအားခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး 

သေ Nကတများအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် အား ထုတ်ပြ န်ရမည်။ အဆုိပါ  



 -၅- 
 

 လျာထားသတ်မှတ်ချက်သည် ဦးစီးဌာနမှ ေရးဆဲွထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် 

(ှင့် ကိုက်ညီ ရမည်။  
(ခ) လိုင်စင်ရရှိထားသူများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝေပးစ9်က တင်ပြ ခဲ့ သည့်ရည်ရွယ်ချက် 

အတုိင်းသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကိုအသုံးပြ :ရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး၊ နံပါတ်ခွဲေဝချထား ခြ င်း ဆုိင်ရာ စည်းကမ်း 
ချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ ထုိသို< လိုက်နာခြ င်းမရိှပါက လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ချိ:းေဖာက် 

သူအဖြ စ် မှတ်ယူမည်။  
(ဂ) လိုင်စင်ရရှိသူထားများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို စနစ်တကျ(efficient) အသုံးပြ :ရ မည်။ 

(ဃ) လိုင်စင်ရရှိသူများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား အမှတ်တံဆိပ် သဖွယ် အသုံးပြ :၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ လိုင်စင်ရရိှသူ(ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စ9်အပိုင်း အခြ ား အား တဲွဖက်၍ေသာ် 
လည်းေကာင်း ေကX ာ်ငြ ာ ခြ င်း ၊ အများသိေစရန် နည်းလမ်းတစ်မျိ:းမျိ:းဖြ င့် မပြ :လုပ်ရ။ 

(င)  ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို လိုင်စင်ရရိှသူများက ဖြ စ်ေစ၊ သုံးစွဲသူ များကဖြ စ်ေစ 
ပိုင်ဆုိင်ခွင့် မရိှေစရ။ 

(စ) လိုင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦးသည် ခိုင်လုံေသာ အေကX ာင်းပြ ချက်ရိှမှသာလ1င် သံုးစွဲသူ တစ်ဦး၏ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို ေပြ ာင်းလဲခွင့်ရိှမည်ဖြ စ်ပ3 ီး အဆုိပါသုံးစွဲသူထံ ေပြ ာင်းလဲရခြ င်း၏ 

အေကX ာင်းအရင်း(ှင့် ေပြ ာင်းလဲရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ေန<ရက် ကို စာဖြ င့်  ကD ိ:တင်အသိေပး ပ3 ီးမှသာလ1င် 

ေပြ ာင်းလဲရမည်။ အေရးေပ.ကိစtရပ် များတွင် (2တ်ဖြ င့်ကD ိ:တင်အသိေပး ပ3 ီးေနာက် စာဖြ င့်အတည်ပြ :ရမည်။ 
(ဆ) လိုင်စင်ရရှိသူတုိင်းသည် ခွဲေဝရရိှထားသည့်နံပါတ်များအား အသုံးပြ :မ2(ှင့် ပတ်သက် ၍ ဦးစီးဌာနက 

ေတာင်းဆုိသည့် အချက်အလက်များကို  ဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည်။  
(ဇ) လိုင်စင်ရရှိသူသည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2(ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ အသုံးပြ :မ2 (ှင့်ပတ်သက် 

သည့် အချက်အလက်များပါဝင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9်  ပြ န်လည်တင်ပြ ချက် ကို 
တင်ပြ ရမည်။ 

၁၀။ (number portability)ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအလွယ်တကူ ေြပာင်းေရW[(ိုင်မ2 

 − 
၁၁။ (carrier selection code)ကယ်ရီယာေရွးချယ်ေရးသေ Nကတများ  

 − 
၁၂။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အသုံးပြ :ခြ င်းအတွက်အခေကX းေငွ 
 ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရိှသူထံမှ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်သုံးစွဲမ2အတွက် အခေကX းေငွကို လိုအပ်ပါက 

ေတာင်းခံရမည်။  
    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၃၃၃၃))))    

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ    ကွန်ဗင်းရှင်းကွန်ဗင်းရှင်းကွန်ဗင်းရှင်းကွန်ဗင်းရှင်းများများများများ        
 ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများသည် ကာလရှည် အတွက်  ပြ ဌာန်းထားေသာ 

မူေဘာင် တစ်ခု ဖြ စ် ပ3 ီး၊ ယင်းမူေဘာင်အတွင်း လိုင်စင်ရရိှသူများ(ှင့် သုံးစွဲသူများ၏ အကျိ:းကို ရည်ရွယ်၍ 
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အစီအစ9်အားေရးဆဲွ (ိုင်ရန်ဖြ စ်သည်။ အဆုိပါ ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင် ဆက်သွယ်ေရး 

နံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ အေသးစိတ် နည်းဥပေဒ များ၊ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားခြ င်းဆုိင်ရာ 
အစီအစ9်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များသုံးစွဲမ2ဆုိင်ရာစည်းကမ်းချက်များပါဝင်သည်။ 
 

၁၃။ အေထွေထွမူများအေထွေထွမူများအေထွေထွမူများအေထွေထွမူများ    
    

 အဆုိပါကွန်ဗင်းရှင်းများသည် ေအာက်ပါတုိ<ကို အေခြ ခံသည်- 
 (က) (ိုင်ငံေတာ်၏ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမြ စ်များ ကို လုိင်စင်ရရိှသူများ (ှင့်  သုံးစွဲသူများ  က 

ပွင့်လင်းမြ င်သာ ပ3 ီးခွဲခြ ားမ2မရိှဘဲအသုံးပြ :(ိုင်ရန် 



-၆- 
 

(ခ) အများပြ ည်သူ(ှင့်ဆုိင်ေသာ  ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ (ှင့်  ဝန်ေဆာင်မ2 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ တုိ< သည် ေစျးကွက်တွင် အခွင့်အလမ်းတူမ1စာွ ယှ9်ပ3 ိ:င်(ိုင်ရန်အတွက် 
စည်းမျ9်းများကို ချမှတ်(ိုင်ရန်  

(ဂ)  မြ န်မာ(ိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းအေခြ အေနကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရန်၊  ပြ :ပြ င်ေပြ ာင်း လဲလွယ်မ2 
ရိှေစရန် (ှင့် လိုအပ်ချက်များ ရိှလာပါက  ဖြ ည့်ဆည်းေပး(ိုင်ရန် 

(ဃ)  ဖြ စ်(ိုင်မ2ရိှ ပ3 ီးကျိ:းေကX ာင်းဆီေလျာ်သည့် အေခြ အေနတုိင်းတွင် ေစျးကွက်ဆုိင်ရာ လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများ 
 ဖြ င့် ေဖြ ရှင်းခွင့်ရှိေစရန် 

(င) အနာဂတ်အတွက်  ကD ိ:တင်ေမ1ာ်မှန်းေဆာင်ရွက်ရန် 

(စ) သုံးစွဲသူနံပါတ်များေပြ ာင်းလဲမ2များကို အတတ်(ိုင်ဆံုးနည်းပါး ေစရန်  
 

၁၄၁၄၁၄၁၄။။။။        ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရးဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရးဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရးဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရး    အေသးစိတ်အချက်အလက်များအေသးစိတ်အချက်အလက်များအေသးစိတ်အချက်အလက်များအေသးစိတ်အချက်အလက်များ    
(က)  လိုင်စင်ရရှိသူမှ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်  များသည် (ိုင်ငံတကာ 

စံချိန် စံVWန်းများ(ှင့် ကိုက်ညီမ2ရိှရမည်။အထူးသဖြ င့် အုိင်တီယူ- တီ ၏ေအာက်ပါအကD ံပြ :စာတမ်းများ(ှင့် 
ကိုက်ညီ မ2 ရိှရမည်- 

 “E.123” -  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက် (Standard Notation) 

 “E.161” - တယ်လီဖုန်းကွန်ရက်အား ချိတ်ဆက်သုံးစွဲ(ိုင်သည့် တယ်လီဖုန်း(ှင့် အခြ ားပစtည်းကိရိယာ 

များအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများ၊ စာသား များ (ှင့် သေ Nကတများ၏ အစီအစ9်“E.164” - 

(ိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် “E.166” - "E.164" (ှင့် "X.121" တုိ< 

အပြ န်အလှန်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်“X.121”  

အများသုံးအချက်အလက်ကွန်ရက်များဆုိင်ရာ (ိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထား သတ်မှတ်ချက် 

(ခ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် များသည် အုိင်တီယူ-တီ ေထာက်ခံချက်  E.164 အညီ  ဖြ စ်ရမည်။ (ိုင်ငံတကာသို< 
အထွက်ေခ.ဆုိမ2 သတ်မှတ်သေ Nကတ (international prefix) မပါဝင်ဘဲ  အများဆံုးထားရိှ(ိုင်ေသာ 

ကိန်းလုံး အေရအတွက်မာှ ၁၅ လုံး  ဖြ စ်ရမည်။  

(ဂ) ေခ.ဆုိမ2သတ်မှတ်သေ Nကတ (prefix) များသည် ေအာက်ပါ အချက်များ(ှင့် ကိုက်ညီ ရမည်−  

(၁)  မ3 ိ:<တွင်းေခ.ဆုိမ2များ(ှင့် ချိတ်ဆက်သေ Nကတတုိများမှလွဲ၍ (ိုင်ငံအတွင်း 

တယ်လီဖုန်းေခ.ဆုိမ2အားလုံးအတွက် နယ်ေဝးေခ.ဆိုမ2 သတ်မှတ်သေ Nကတ ‘0’ (0 prefix) ကို 

အသုံးပြ :ရမည်။ (ိုင်ငံတွင်း ေခ.ဆုိမ2များအတွက် ယင်းသေ Nကတ ၏ေနာက်တွင် ‘ (ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ 

သီးသန<် နံပါတ်’   ရိှရမည်။ 

(၂) လိုင်စင်ရရှိသူသည်  မ3 ိ:<တွင်းေခ.ဆုိမ2 ပုံစံ (ှင့် ကွဲပြ ားေစရန် ၄င်းတုိ<၏ စနစ် များကို (ိုင်ငံ တွင်း

ေခ.ဆုိမ2နံပါတ်ပုံစံ (ှင့် အညီ  ပြ :လုပ်ရမည်။ 

(ဃ)  (ိုင်ငံတကာသို<ေခ.ဆုိမ2အတွက် (ိုင်ငံတကာေခ.ဆုိမ2သတ်မှတ်သ Nကတ ‘00’  (00      prefix) ကို 

အသုံးပြ :ရမည်။ ယင်းသေ Nကတ ၏ ေနာက်တွင် ‘(ိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရး သေ Nကတ (ှင့်(ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ 

သီးသန<် နံပါတ်’ တုိ<ရိှရမည်။ 

 (င) ပထဝီဝင်ေဒသဆုိင်ရာနံပါတ်များကို သင့်ေလျာ်ေသာ ပထဝီေဒသ ဆုိင်ရာ သေ Nကတ အပိုင်းအခြ ား အတွင်း 
အစ9်လိုက် ရိှေနေသာ နံပါတ်အေရအတွက် ၁၀,၀၀၀ ပါဝင်ေသာ နံပါတ်အတဲွ ကို ေလ1ာက်ထားသူ များသို< 

ခွဲေဝေပးရမည်။  ခ� င်းချက်အေနဖြ င့်  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်  ပြ တ်လပ်မည့် အလားအလာ ရိှလ1င် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနမှ ဆံုးဖြ တ်သည့် အခြ ား အေကX ာင်းရင်းများ ေကX ာင့် ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 

နံပါတ်အေရအတွက် ၁၀,၀၀၀  ထက်နည်း ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွ၏ အစိတ်အပိုင်း ကို 

ခွဲေဝေပး(ိုင်သည်။  
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(စ)  ကD ိ:းဖုန်း (PSTN) နံပါတ် အားလုံး၏ ထိပ်စည်းဂဏန်းမာှ ၁ မှ ၈ ထိသာဖြ စ်ရမည်။ 

(ဆ) မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် အားလုံး၏ ထိပ်စည်း ဂဏန်းမာှ ၉  ဖြ စ်ရမည်။  

(ဇ) အထူးချိတ်ဆက် သေ Nကတ များအား ေအာက်ပါအတုိင်းသတ်မှတ်ရမည်− 

(၁) ဦးစီးဌာနသည် ချိတ်ဆက် သေ Nကတ များအား  ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းပုံစံကိုလိုက်၍ အမျိ:းအစား 

(၃)မျိ:းခွဲခြ ားသတ်မှတ်ရမည်−   

 
(က) ဦးစီးဌာနသည်  အေရးေပ.ကိစtရပ်များအတွက် ေခ.ဆုိသည့် ၁၉X က့ဲသို< အများ(ှင့် 

ဆုိင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများအတွက် အမျိ:းအစား (က) 

ချိတ်ဆက်သေ Nကတများ ကို သီးခြ ားသတ်မှတ်ေပးရမည်  ဖြ စ်ပ3 ီး ထုိသေ Nကတများသည်  
လိုင်စင်ရရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် သတ်မှတ်ခြ င်းမဖြ စ်ေစရ။ 

(ခ) ဦးစီးဌာနသည် တယ်လီဖုန်း ဆုိင်ရာတုိင်ကX ားမ2 သုိ<မဟုတ် time reporting ကဲ့သို<ေသာ 
အများ(ှင့် ဆုိင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများအတွက် အမျိ:းအစား (ခ) 

ချိတ်ဆက်သေ Nကတများ ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ေဖာ်ပြ ပါ၀န်ေဆာင်မ2များကို လိုင်စင်ရရိှသူများ 
မှ  ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန် မလိုအပ်ေသာ်လည်း ထုိသေ Nကတများသည်  လိုင်စင်ရရိှသူ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက် အတွက် သတ်မှတ်ခြ င်းမဖြ စ်ေစရ။သုံးစွဲသူများကအသုံးပြ :သည့် သေ Nကတများ 

 ဖြ စ်သည်။လုိင်စင်ရရိှသူများယင်းဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်ေပးရန်မလိုေသာ်လည်း၊ 
ဦးစီးဌာနက သတ် မှတ်ထားသည့်သေ Nကတများကိုအသုံးပြ :ရမည်။ 

(ဂ)   အမျိ:းအစား(ဂ) ချိတ်ဆက်သေ Nကတများသည် ကွန်ရက် သီးသန<်  ဖြ စ်ပ3 ီး 
ခွင့်ပြ :ချက်ရရိှထားသည့်မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်း အတွက်မဆုိ အသုံးပြ :(ိုင်သည်။ 

ထုိသေ Nကတများကို ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝေပးမည်ဖြ စ်ပ3 ီး၊ လိုင်စင် ရရိှ သူတစ်ဦးအတွက် 
သီးသန<်ပြ :လုပ်ေပးေသာ် လည်း သုံးစွဲသူများ |2ပ်ေထွး မ2မရိှေစရန်အတွက် 

လိုင်စင်ရရှိသူများသည်  ဖြ စ်(ိုင်ပါက   အလားတူ သေ Nကတ များကိုသာ အသုံးပြ :ရမည်။ 
 

(၂) သင့်ေလျာ်ေသာနံပါတ်ပမာဏချထားေပး(ိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်သေ Nကတ ခွဲေဝမ2သည် 

ေယဘူယျအားဖြ င့် ဂဏန်း ၄ လုံး (1xxx) သို<မဟုတ် ၅ လုံး(1xxxx) အေပ. အေခြ ခံ၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။  
၁၁၁၁၅၅၅၅။။။။    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ    ခဲွေဝချထားရန်(ှင့်ခဲွေဝချထားရန်(ှင့်ခဲွေဝချထားရန်(ှင့်ခဲွေဝချထားရန်(ှင့်    အရန်ထားရိှရန်အတွက်အရန်ထားရိှရန်အတွက်အရန်ထားရိှရန်အတွက်အရန်ထားရိှရန်အတွက်    ေလ1ာက်ထားခြ င်းေလ1ာက်ထားခြ င်းေလ1ာက်ထားခြ င်းေလ1ာက်ထားခြ င်း 

(က) ေလ1ာက်ထားရန်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်- ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများ(ှင့်/ သို<မဟုတ် 
လိုင်စင်ရရှိထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လိုင်စင်ရရိှထားသူ အားလုံး 

သည် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ပမာဏများခွဲေဝချထားေပးရန်(ှင့် အရန်ထားရိှေပးရန်ေလ1ာက်ထား(ိုင်သည်။ 
နံပါတ်အသုံးပြ :ရန်လိုအပ်သည့် အခြ ားသူများအေနဖြ င့် အဆုိပါလိုင်စင် ရရိှသူ (eligible licensee) ထံမှ 

ခွဲေဝရယူရမည်။  

 (ခ) ေလ1ာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ- 
  

(၁) ေလ1ာက်ထားသူသည်  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးရန်  သုိ<မဟုတ်  
အရန်  ထားရှိေပးရန်အတွက် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ဦးစီးဌာနသို< တင်ပြ ရမည်- 

ေလ1ာက်ထားသူ၏ အမည်(ှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြ ည့်အစုံ၊ ကိုယ်စား 
ေလ1ာက်ထားခြ င်းဖြ စ်ပါက ေလ1ာက်ထားသူ၏ လက်မှတ် (ှင့် ရက်စွဲပါေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်လWဲစာကို ပူးတဲွတင်ပြ ရမည်။ 
 

 



-၈- 
 

(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အရ ေတာင်းခံသည့်နံပါတ်ပမာဏကို အသုံးပြ :မည့် 

ရည်ရွယ်ချက်(ှင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည့် စနစ်တုိ<၏  အေသးစိတ်အချက် အလက်များ၊ 
(၁-၃) ေလ1ာက်ထားမ2(ှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြ :ေနသည့်လက်ရိှ ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ်စ9် 

အပိုင်းအခြ ားအေသးစိတ်၊ 
(၁-၄) ဦးစားေပးေရွးချယ်လိုသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် သေ Nကတ(ှင့် သို<မဟုတ် 

နံပါတ်အတဲွကို ေဖာ်ပြ ရန်(ှင့်  ဖြ စ်(ိုင်လ1င် ဒုတိယ(ှင့် တတိယဦးစားေပးသေ Nကတ(ှင့် 
နံပါတ်အတဲွများကိုပါေဖာ်ပြ (ိုင်သည်။ 

(၁-၅)  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်  အပိုင်းအခြ ားအတွင်း   ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2 အမျိ:းအစားဆုိင်ရာ အေသးစိတ်အချက် အလက်(ှင့် 
 ဖြ စ်(ိုင်လ1င် ယင်းဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းအတွက် အဆုိပြ :(2န်းထား၊ 

(၁-၆) လိုင်စင်ရရှိသူသို< သတ်မှတ်ေပးထားသည့် အလားတူဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝမ2 
များအား လက်ရိှအသုံးပြ :မ2(ှင့် အသုံးပြ :(ိုင်သည့်ကာလ  ကD ိ:တင်ခန<်မှန်းချက်၊ 

(၁-၇) ေလ1ာက်ထားသူက လုိအပ်သည်ဟု သို<မဟုတ် ေလ1ာက်ထားခြ င်း(ှင့် သင့်ေလျာ်သည်ဟု 
ယူဆသည့် အခြ ားအချက်အလက်များ၊ 

(၂) ေလ1ာက်ထားသူများသည် ဦးစီးဌာနမှ ေလ1ာက်ထားချက်(ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်သည်ဟု 

ယူဆေသာ အခြ ားအချက်အလက်များကိုလည်း တင်ပြ ရ မည်။ ေတာင်းခံေသာအချက်အလက် 
များသည် ေလ1ာက်ထားသူအေပ.  မလုိလားအပ်ေသာ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြ စ်ေစရ။ နည်းပညာ(ှင့် 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ2ဆုိင်ရာ တည်ေဆာက်ထားပုံတုိ<ကို အကျ9်းချ:ပ်ေဖာ်ပြ ရမည်။  
(ဂ) ေလ1ာက်ထားရမည့်ကာလ-       

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးရန်အတွက် ေလ1ာက်ထားချက်ကို လုပ်ငန်းမစတင်မီ 
သုံးလကD ိ:တင်၍ ေလ1ာက်ထား ရမည်။ အေရးေပ. အေခြ  အေနများ၊ အထူးကိစtရပ်များ 

ကဲ့သို<ေသာ အေခြ အေနများ တွင် သံုးလထက် နည်းေသာကာလအတွင်း ေလ1ာက်ထား(ိုင်ပ3 ီး၊  
ယင်း ေလ1ာက်ထားချက်ကို ဦးစီးဌာနမှ ဆံုးဖြ တ်ရမည်။ 

 (ဃ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် သေ Nကတများ အရန်ထားရိှခြ င်း- 

(၁) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ ခွဲေဝချထား ေပးခြ င်း အပြ င် 
လက်ရိှလိုင်စင်ရရှိထားသူများ သို<မဟုတ် ထပ်မံ၍လိုင်စင် ေလ1ာက်ထားလာမည့်သူများအတွက် 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏ အားအရန်ထားရိှရန် ဆံုးဖြ တ်ခွင့်ရိှသည်။ ေအာက်ပါ 
ကိစtရပ်များတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အရန်ထားရိှ(ိုင်သည်- 

    
(၁-၁) ေလ1ာက်ထားသူက ထုတ်ေဖာ်ခြ င်း မပြ :လုိသည့် စီးပာွးေရးအရ လ1ိ:<ဝှက်အပ်သည့်ကိစtရပ်၊ 

(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားရန် မေလ1ာက်ထားမီ ေလ1ာက်ထား  ခြ င်းကို 

မေပါက်ကX ားေစလိုခြ င်း သုိ<မဟုတ်  
(၁-၃) သုံးစွဲသူ၏အမာှစာ (Customer Order) အတည်မဖြ စ်ေသးသည့် အခါ၊ 

 (၂)     ေအာက်ပါတုိ<အေပ.အေခြ ခံ၍  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရိှမ2ကို  ပြ :လုပ် 
 (ိုင်သည်- 

(၂-၁) လိုင်စင်   ရရိှထားသူများက     တင်ပြ ထားေသာ     သုံး(ှစ်တစ်ကD ိမ်အလှည့်ကျ 
ခွဲေဝမ2ခန<်မှန်းချက် (Three-year rolling forecast) (ှင့် အညီ  ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်   

ပမာဏအတွက်  ခန<်မှန်းေလ1ာက်ထာ  လာသည့်အခါ 
(၂-၂) လိုင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးကလက်ရိှေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများတုိးတက်လာ 

 ခြ င်း သို<မဟုတ် တုိးချဲ[ခြ င်း သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းသစ်များ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းတုိ<ကဲ့သို<ေသာ 

အေကX ာင်းများ ေကX ာင့် ခွဲေဝချထားေပးရန် သီးခြ ားတင်ပြ ေတာင်းဆုိသည့်အခါ  



-၉- 
 

 (၃) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိရန် အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ (ှင့် အညီ ဦးစီးဌာန သို< 

ေလ1ာက်ထားရမည်။ အရန်ထားရိှရန် ေလ1ာက်ထားချက် များ ကို လ1ိ:<ဝှက် ထား ရိှရမည်။ 
 (၄) ဦးစီးဌာနသည်  ဖြ စ်(ိုင်ေခြ ရှိသည့် အခါတုိင်းတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန် ထားရိှရန် 

ေလ1ာက်ထားမ2ကို ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ခွဲေဝ ချထားေပးရမည် ။ ထုိသို< အရန်ထား ရိှခြ င်းဖြ င့် 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏကို အလို အေလျာက် ရရိှသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ ဆက်သွယ်ေရးနံ ပါတ် 

ပမာဏကို အရန်ထားရိှခြ င်းသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို ခွဲေဝချထားေပးမည် ဟု အာမခံခြ င်း 
မဟုတ်ေပ။ 

(၅) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိမ2သည်ကာလကန်<သတ်ချက်ရိှပ3 ီး၊ ပုံမှန်အားဖြ င့် ကန<်သတ် 

ကာလမှာ သံုးလဖြ စ်သည်။အရန်ထား ရိှမ2များကို အသစ်ပြ :လုပ်ေပးရန် ဦးစီးဌာနသို< 
တင်ပြ ေတာင်းဆုိ(ိုင်သည်။ 

(၆) အရန်ေလ1ာက်ထားပ3 ီးဖြ စ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ ကို အရန် ေလ1ာက်ထားသည့်  
ရည်ရွယ်ချက် (ှင့် အဖွဲ[အစည်း မှ လွဲ၍ ခွဲေဝ ချထားခြ င်း မပြ :ရ။ ေအာက်ပါကိစtရပ်များတွင် 

အရန်ထားရိှမ2 သည်အလိုအေလျာက် ပျက်ပြ ယ် သည်− 

  (၁) ကန<်သတ်ကာလ ေကျာ်လွန်သည့်အခါ 
(၂) ေလ1ာက်ထားသူက ယင်းအရန်ထားရှိမ2ကို |ုပ်သိမ်းသည့်အခါ သို<မဟုတ်  

(၃) ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့် ဦးစီးဌာနတုိ<က ယင်းအရန်ထားရိှမ2 သို<မဟုတ် ခဲွေဝချထားမ2အား 

အစားထုိးရန် သေဘာတူညီသည့်အခါ 
(င) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိေပးရန်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိေပးရန်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိေပးရန်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိေပးရန်    ယှ9်ပ3 ိ:င်ေတာင်းဆုိမ2အားယှ9်ပ3 ိ:င်ေတာင်းဆုိမ2အားယှ9်ပ3 ိ:င်ေတာင်းဆုိမ2အားယှ9်ပ3 ိ:င်ေတာင်းဆုိမ2အား    ကုိင်တွယ်ကုိင်တွယ်ကုိင်တွယ်ကုိင်တွယ်    ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း    

 
    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားများအား အကန<်အသတ်ဖြ င့်သာ ရရိှ(ိုင်သည့် အခါ တွင် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွတစ်ခုတည်းကို လိုင်စင်ရရိှသူများ က ယှ9်ပ3 ိ:င် ေတာင်းဆိုလာပါက ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်  အတဲွ ကို တစ်ဦးထက် ပိုေသာ လိုင်စင် ရရိှသူများအတွက် အရန် ထား ေပး(ိုင်သည်။  သို<ရာတွင်  သုံးစွဲသူ ၏ အမာှစာ 

အေထာက်အထား အပြ ည့်အစုံကိုတင်ပြ (ိုင်သည့် လိုင်စင်ရရှိသူကိုသာ ဦးစာွခွဲေဝေပးရမည်။    
 

(စ) ေလ1ာက်ထားချက်ကုိေလ1ာက်ထားချက်ကုိေလ1ာက်ထားချက်ကုိေလ1ာက်ထားချက်ကုိ    စ9်းစားခြ င်းစ9်းစားခြ င်းစ9်းစားခြ င်းစ9်းစားခြ င်း    
    

(၁) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ်ခွဲေဝ   
ချထားခြ င်း သို<မဟုတ် အရန်ထားရိှခြ င်း များ   ပြ :လုပ် ရာ တွင် ေအာက်ပါ အချက် များ ကို 

ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည်- 
 (၁-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ လမ်းVWန်မူများ၊ 

 (၁-၂) သက်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊ 
 (၁-၃) အသုံးပြ :ရန်အဆုိပြ :ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အပိုင်းအ ခြ ား သည်  သင့်ေလျာ်မ2 

ရိှ / မရိှ၊    

(၁-၄) ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့်အခြ ားစိတ်ပါ၀င်စားသူများ၏ သေဘာထားအမြ င်   
 (၁-၅) ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆုိင်သည်ဟု ယူဆေသာ အခြ ားကိစtရပ်များ၊ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည်ေလ1ာက်ထားမ2(ှင့် စပ်လျ9်း၍ပိုမိုရှင်းလင်းေစရန် အတွက် စုံစမ်းေမးမြ န်း ရန် 
လိုအပ်သည့်အခါေလ1ာက်ထားသူအား တုိက်|ုိက် ဆက်သွယ် ရမည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် ေလ1ာက်ထားချက်ေပ.မူတည်၍ ခွင့်ပြ :ေပး(ိုင်မည့် အတုိင်းအတာ၊  
သတ်မှတ်ေပးမည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ၊ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စ9်များ၊  လိပ်စာ (addresses)များကို 

ဆံုးဖြ တ်ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်စ9်များကို ေရွးချယ်ရာတွင်  ဆက်သွယ်ေရး  
နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် အတွင်းရိှ လက်ရိှခွဲေဝချထားမ2ကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည်။  

 



-၁၀- 
 

(၄) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမြ စ်တစ်ခုတည်းအတွက် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေလ1ာက်ထားချက်များ 

ရိှပါက ဦးစီးဌာနသည် ပထမဆံုးမှတ်ပုံတင်သည့် ေလ1ာက်လWာ ကို ဦးဆံုး ေဆာင်ရွက်ေပးရ မည်။  
ဦးရာလူစနစ်ကို အေခြ ခံ၍ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ စ်သည်။ 

 (ဆ) နံပါတ်များနံပါတ်များနံပါတ်များနံပါတ်များသတ်မှတ်သတ်မှတ်သတ်မှတ်သတ်မှတ်ချထားချထားချထားချထား ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်းလုပ်ငန်းစ9်လုပ်ငန်းစ9်လုပ်ငန်းစ9်လုပ်ငန်းစ9် 
(၁) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ေလ1ာက်ထားချက်ကို ေသချာစာွ စ9်းစားပ3 ီး၊ 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စာရင်းများအား အချိန်(ှင့်တေပြ းညီ  ပြ :စုပ3 ီးပါက ေလ1ာက်ထား ချက်များကို 
လက်ခံ ရရှိပ3 ီး (၄၅) ရက်အတွင်း နံပါတ်ချထားေပးမ2 ကို ေလ1ာက်ထားသူအား စာဖြ င့် 

အေကX ာင်း ကX ား ရမည်။   

(၂) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ၊ နံပါတ်စ9်များ(ှင့် လိပ်စာများ (addresses) 
သတ်မှတ်ချထားေပးမ2ကို အုိင်တီယူ၏လုပ်ငန်းဆုိင်ရာသတင်းလWာ (ITU's    Operational 

              Bulletin) တွင် ထည့်သွင်း ေကX ညာ(ိုင်ရန်  အုိင်တီယူ သို< အေကX ာင်းကX ား ရမည်။ 
(၃) ဦးစီးဌာနသည် လုိင်စင်ရရိှသည့်အခြ ားသူများ(ှင့် သုံးစွဲသူများအား ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ခြ င်း (ှင့်ပတ်သက်၍ အေကX ာင်းကX ားမည်မဟုတ်သည့်အတွက် ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်အရင်းအမြ စ်များခွဲေဝချထားခြ င်းခံရသည့် လိုင်စင်  ရရိှသူသည် ဝန်ေဆာင်မ2 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခြ ားသူများ(ှင့် သံုးစွဲသူများထံ ဆက်သွယ်အေကX ာင်းကX ားရမည်။  

(၄) ဦးစီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စာွ ထုတ်ပြ န်ေကX ညာသည့် အချိန်(ှင့်တေပြ းညီ  ပြ :စုထားေသာ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် သတ်မှတ်ချထားေပးထားသည့် နံပါတ် များ 

ပါ၀င်ရမည်။ 
 

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်စ9်စ9်စ9်အပုိင်းအခြ ားသစ်များအပုိင်းအခြ ားသစ်များအပုိင်းအခြ ားသစ်များအပုိင်းအခြ ားသစ်များ    သို<မဟုတ်သို<မဟုတ်သို<မဟုတ်သို<မဟုတ်    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်    လျာထားလျာထားလျာထားလျာထား    သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်    
ေပြ ာင်းလဲမ2များေပြ ာင်းလဲမ2များေပြ ာင်းလဲမ2များေပြ ာင်းလဲမ2များ    

(၁)  ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားသစ်များ သို<မဟုတ် နံပါတ်အပိုင်းအခြ ား၏ 
အေရးပါေသာအပိုင်းများအား မသတ်မှတ်မီ အနည်းဆံုး (၄၅) ရက်  ကD ိ:တင်၍ အေကX ာင်းကX ားစာ 

ထုတ်ပြ န်ရမည်။  ဦးစီးဌာနသည် အဆုိပါအပိုင်းအခြ ားများအတွက် ေလ1ာက်လWာစတင်လက်ခံ 

မည့်ေန<ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး ထုိေန<မတုိင်မီ မည်သည့် ေလ1ာက်ထားမ2ကိုမ1 လက်ခံခြ င်း 
မပြ :ရ။     

(၂) ဦးစီးဌာနသည် အုိင်တီယူ-တီထံသို< ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်  လျာထား သတ်မှတ်ချက် 
ေပြ ာင်းလဲမ2များကို အုိင်တီယူ-တီ၏ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာသတင်းလWာ ( ITU-T opernational 

bulletin) တွင် ထည့်သွင်း ေကX ညာေပး(ိုင်ရန် အတွက် အေကX ာင်း  ကX ား ရမည်။ 
(၃) ဦးစီးဌာနမှ သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်မြ င်ယူဆပါက  ပြ ည်ပဆက်သွယ်ေရး အဖွဲ[အစည်းများသို< 

လိုအပ်သလုိအသိေပး အေကX ာင်းကX ား(ိုင်သည်။ 
 

     ((((စျစျစျစျ))))    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    ေလ1ာက်ထားေလ1ာက်ထားေလ1ာက်ထားေလ1ာက်ထားချက်များချက်များချက်များချက်များအားအားအားအား     ငြ င်းပယ်ခြ င်း ငြ င်းပယ်ခြ င်း ငြ င်းပယ်ခြ င်း ငြ င်းပယ်ခြ င်း    

        ဦးစီးဌာနသည်- 

 (၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏအားခွဲေဝချထားေပးရန် သို<မဟုတ် အရန် ထား ရိှေပးရန်  
ေလ1ာက်ထားချက်ကို  ငြ င်းပယ်(ိုင်သည်။ 

  (၂) ေအာက်ပါအချက်များ(ှင့်ပတ်သက်၍ေလ1ာက်ထားချက်ကို  ငြ င်းပယ်(ိုင်သည်- 
   (၂-၁) လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ တင်ပြ (ိုင် ခြ င်းမရိှလ1င်၊ 

(၂-၂)  ေလ1ာက်ထားချက်သည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် (ှင့် ကိုက်ညီမ2 
မရိှလ1င်၊ 

 



-၁၁- 
 

(၂-၃) ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားအတွင်း လံုေလာက်ေသာ 

သေ Nကတတုိ အရင်းအမြ စ် (short code resources) ရရိှ(ိုင်မ2 ကို ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်လ1င် 

(၂-၄)  ဦးစီးဌာနမှ သင့်ေလျာ်သည် ဟုယူဆေသာ အခြ ား အေကX ာင်း ကိစtရိှလ1င် 
 

(၃)   ေလ1ာက်ထားချက်ကို အပြ ည့်အဝခွင့်မပြ :ဘဲ ဖြ စ်ေစ၊ ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာသီးခြ ား စည်းကမ်းချက် 
များပူးတဲွထုတ်ပြ န်၍ဖြ စ်ေစပြ :လုပ်(ိုင်သည်။ အဆုိပါစည်းကမ်းချက် များသည် ဆက်သွယ်ေရး 

နံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (ှင့် ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ခွဲေဝချထားေပးေသာ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမြ စ် (numbering resources) အား အသုံးပြ :ပုံ၊ စီမံခန<်ခွဲပုံတုိ< 

(ှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ကိုက်ညီရမည် ။ အဆုိပါ သီးသန<်စည်းကမ်းချက်များကို 

နံပါတ်ခွဲေဝချထားစ9်တွင် စာဖြ င့် တစ်ပါတည်း ေရးသား ေဖာ်ပြ ရမည်။ 
(၄) ေလ1ာက်ထားချက်အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားလုံးေသာ် လည်းေကာင်း 

 ငြ င်းပယ်သည့်အခါတွင်ဖြ စ်ေစ သို<မဟုတ် သီးခြ ားစည်းကမ်းချက်များဖြ င့် ခွင့်ပြ :သည့် 
အခါတွင်ဖြ စ်ေစ  ဦးစီးဌာနသည် ထုိသို<ပြ :လုပ်ရခြ င်း၏ အေကX ာင်းရင်းကို ေလ1ာက်ထားသူ ထံ 

စာဖြ င့်အေကX ာင်းကX ား ရမည်။ 
(၅) ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေ(ွးများပြ :လုပ်ပ3 ီးေနာက် မူ လ ေလ1ာက်ထားချက် ကို 

 ငြ င်းပယ်ရန်  ဖြ စ်ေစခဲ့သည့် အေကX ာင်းရင်းများ (ှင့် ဆန<်ကျင်မ2မရိှေစပဲ ေလ1ာက်ထား 

သူ၏လုိအပ်ချက်များကိုလည်း  ဖြ ည့်ဆည်းေပးသာွး(ိုင်မည့်  အခြ ားေသာ ခွဲေဝချထားမ2 တစ်မျိ:းကို 
 ပြ :လုပ်ေပး(ိုင်သည်။ 

((((ညညညည))))    ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ေရးနံပါတ်ေရးနံပါတ်ေရးနံပါတ်    ခဲွေဝခဲွေဝခဲွေဝခဲွေဝချထားချထားချထားချထားမ2မ2မ2မ2အားအားအားအား    ေပြ ာင်းလဲခြ င်းေပြ ာင်းလဲခြ င်းေပြ ာင်းလဲခြ င်းေပြ ာင်းလဲခြ င်း    
(၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏခွဲေဝရရိှထားသူများသည် ေအာက်ပါ အချက် များ(ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေပြ ာင်းလဲလိုပါက ဦးစီးဌာနသို< တင်ပြ ေလ1ာက်ထား ရမည်− 

(၁-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတ ပုိင်ဆုိင်မ2အား 
 ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ 

(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2(ှင့်စပ်လျ9်းသည့်မူလရည်ရွယ်ချက် သို<မဟုတ် 

အသုံးပြ :ပုံအားေပြ ာင်းလဲ  ခြ င်း သုိ<မဟုတ် 

(၁−၃) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ကို အသုံးပြ :ခြ င်း(ှင့် သက်ဆုိင် သည့် အေခြ အေန ကို 

ေပြ ာင်းလဲခြ င်း  

    
((((ဋဋဋဋ))))    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ    သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်    ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများအားဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများအားဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများအားဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများအား    |ုပ်သိမ်းခြ င်း|ုပ်သိမ်းခြ င်း|ုပ်သိမ်းခြ င်း|ုပ်သိမ်းခြ င်း    (ှင့်(ှင့်(ှင့်(ှင့်     ပြ န်လည်အပ်(ံှ ပြ န်လည်အပ်(ံှ ပြ န်လည်အပ်(ံှ ပြ န်လည်အပ်(ံှ ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်း    

  

(၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား အသုံးပြ :ရာတွင် သို<မဟုတ် ခွဲေဝချထား ေပးရာတွင် 
ေအာက်ပါအချက်များ (ှင့်ကိုက်ညီမ2 မရိှပါက ဦးစီးဌာနသည် ခွဲေဝချထားသည့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ အားလုံးကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေသာ်လည်း 
ေကာင်း |ုပ်သိမ်း (ိုင်သည်- 

    (၁-၁) သက်ဆုိင်ရာစံချိန်စံVWန်းများ(ှင့် ကိုက်ညီမ2မရိှခြ င်း၊ 

    (၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားချက်(ှင့် ကုိက်ညီမ2မရိှခြ င်း   
    သို<မဟုတ် 

(၁-၃) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာသီးခြ ားစည်းကမ်း ချက်များ(ှင့် 
ကိုက်ညီမ2မရိှခြ င်း၊ 

 



-၁၂- 
 

(၂) ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားေပးသည့် လက်ရိှအသုံးပြ :ေနသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်စ9် 

အပိုင်းအခြ ားကို စိတ်ပါ၀င်စားသူများ (ှင့် (၄၅)ရက်ထက် မနည်း ေသာ တုိင်ပင်ေဆွးေ(ွးမ2ကို 
 ပြ :လုပ်ပ3 ီးမှသာ |ုပ်သိမ်း(ိုင်သည်။ တုိင်ပင်  ေဆွးေ(ွး မ2  ပြ :လုပ်ပ3 ီးေနာက် အေကX ာင်းကX ားရမည့် 

ကာလသည် ရက် ေပါင်း (၉၀) ထက် မနည်း ေစရ။ 
(၃) အကယ်၍ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2တစ်ခုလုံး ကို ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ တစ်စိတ် 

တစ်ပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း (၆)လ အတွင်းလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက် ခြ င်းမရိှလ1င် စိတ်ပါ၀င်စား 
သူများ (ှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေ(ွးပ3 ီးေနာက် ခွဲေဝချထားမ2ကို |ုပ်သိမ်း(ိုင်သည်။ တုိင်ပင် ေဆွးေ(ွးမ2 

 ပြ :လုပ်ပ3 ီး ေနာက် အေကX ာင်းကX ားရမည့် ကာလသည် ရက် ေပါင်း (၉၀) ထက် မနည်း ေစရ။ 

 
((((ဌဌဌဌ))))    ခွဲေဝေပးထားသည့်ခွဲေဝေပးထားသည့်ခွဲေဝေပးထားသည့်ခွဲေဝေပးထားသည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား     ပြ န်လည် ပြ န်လည် ပြ န်လည် ပြ န်လည်အပ်အပ်အပ်အပ်(ှံ(ှံ(ှံ(ှံ ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်း ခြ င်း    

(၁) လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို အသုံးပြ :ရန် မလိုအပ် ေတာ့ 
သည့်အခါဦးစီးဌာနသို< ေဆာလျင်စာွ  ပြ န်လည် အပ်(ှံရမည်။ 

(၂)   လိုင်စင်ရရိှသူသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အတဲွ အပြ ည့်အစုံကိုသာ  ပြ န်လည် အပ်(ှံ(ိုင်သည်။ 
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွ ကုိ ခွဲ၍အပ်(ှံခြ င်းမပြ :ရ။ 

 

((((ဍဍဍဍ)))) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ    |ုပ်သိမ်းခြ င်း(ှင့်|ုပ်သိမ်းခြ င်း(ှင့်|ုပ်သိမ်းခြ င်း(ှင့်|ုပ်သိမ်းခြ င်း(ှင့် ပြ န်လည်ခွဲေဝ ပြ န်လည်ခွဲေဝ ပြ န်လည်ခွဲေဝ ပြ န်လည်ခွဲေဝချထားချထားချထားချထား ခြ င်းအတွက် ခြ င်းအတွက် ခြ င်းအတွက် ခြ င်းအတွက်    တာဝန်တာဝန်တာဝန်တာဝန်    ရှိရှိရှိရှိမ2မ2မ2မ2        
(၁) ဦးစီးဌာနက ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2ကို |ုပ်သိမ်း၍ အခြ ားနည်း တစ်မျိ:းမျိ:းဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ခွဲေဝချထားသည့်အခါတွင် ယခင်ခွဲေဝချထားေပးသည့် နံပါတ်(ှင့် အလားတူသည့် “စံ”  

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်တစ်ခုခုဖြ င့်  ပြ န်လည်ခွဲေဝေပးရမည်။ ဤသို<  ပြ :လုပ်ခြ င်းကို  
အလွန်အဖိုးတန်သည့်နံပါတ်ေကာင်းများ (golden number)  |ုပ်သိမ်း  ခြ င်း(ှင့် 

 ပြ န်လည်ခွဲေဝခြ င်းပြ :လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံး  ပြ :(ိုင်သည်။ 

(၂) အထက်တွင် မည်သို<ပင်ေဖာ်ပြ ေစကာမူ နံပါတ်များ|ုပ်သိမ်းခြ င်း (ှင့်  ပြ န်လည် 
ခွဲေဝခြ င်း(ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်တာဝန်မရိှေစရ။  

 

၁၆၁၆၁၆၁၆။။။။    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အားဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား    စီမံခန်<စီမံခန်<စီမံခန်<စီမံခန်<ခဲွခြ င်းခဲွခြ င်းခဲွခြ င်းခဲွခြ င်း    

(က) အလုံးစုံတာဝန်ရှိမ2- ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆုိင်ရာ 
စီမံခန<်ခွဲမ2ကိစtအရပ်ရပ်(ှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရိှ ပ3 ီး မည်သည့်လုပ်ငန်းကို မဆုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

သို<မဟုတ် လုိင်စင်ရရိှသူများမှ ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည် ဟု ယူဆေသာ မည်သည့် လုပ်ငန်းကိုမဆုိ 

တာဝန်ယူေစရမည်။ 
(ခ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား စစ်ေဆးမ2လုပ်ငန်းစ9်-    

(၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2 ရရိှထားသူတုိင်းသည် ဦးစီးဌာန သို< 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆုိင်ရာ(ှစ်စ9်  ပြ န်လည်တင်ပြ ချက် ကို တင်ပြ  ရမည်။ ထုိတင်ပြ ချက်တွင် 

 ပြ ကUဒိန်(ှစ်ကုန်ဆံုး ချိန်ထိ အကျ:ံးဝင်ေသာ အချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး ဦးစီးဌာန 
မှ ေတာင်းဆုိသည့်အတုိင်း တင်ပြ ကX ရမည်။ သုိ<ေသာ် ထုိသို<တင်ပြ ရမည့်ရက် မှာ အများအားဖြ င့် 

(ှစ်တစ်(ှစ်မကုန်ဆံုးမီ ရက်ေပါင်း(၄၅) ရက်အတွင်းဖြ စ်ရ မည်။ 

(၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးမ2တုိင်းအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ဆုိင်ရာ(ှစ်စ9် 
 ပြ န်လည်တင်ပြ ချက်တွင် ေအာက်ပါအချက် အလက်များကို ေဖာ်ပြ ရမည်- 

  (၂-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2အား လက်ရိှအသုံးပြ :ပုံ၊ 
(၂-၂) သုံးစွဲသူများအား ခွဲေဝချထားေပးသည့် လက်ရိှဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် များ၊ 

(၂-၃) လျာထားသည့် နံပါတ်တုိးချဲ[မ2 အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  သုံးစွဲသူ ၏ အမာှစာများ 
အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  အခြ ား အသုံးပြ :လိုမ2 အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း  



-၁၃- 
 

ဖယ်ချန်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

(ှင့်တကွ ရှင်းလင်း ချက် များ၊ 
(၂-၄) သုံးစွဲသူများမှတစ်ပါး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု ေကX ာင့် ပုဂ�ိ:လ် တစ်ဦး ဦး ကို 

ခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွများ 
(၃) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9်ပြ န်လည်တင်ပြ ချက် တုိင်း တွင် ေအာက်ပါ အချက်များ 

ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ 
(၃-၁) ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် အပိုင်းအခြ ား အတွင်း 

 ဖြ စ်ေပ.လာ(ိုင်သည့် (၃) (ှစ်အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခန<်မှန်း လုိအပ်ချက်၊ 

(၃-၂) လိုင်စင်ရရှိသူမှ ဆက်လက်အရန်ထားရှိမည့်  ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏ များ 
အတွက် ကျိ:းေကX ာင်း ရှင်းလင်းချက်(ှင့် 

(၃-၃) ဦးစီးဌာနမှ ေတာင်းဆိုထားသည့် အခြ ားအချက်အလက်များ 
(၄) အဆုိပါ အချက်အလက်များ အား တင်ပြ ရာတွင် ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထား သည့် ပုံစံအတုိင်း 

တင်ပြ ကX ရမည်။ သို<ေသာ် အဖွဲ[အစည်း တစ်ခုခု မှ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ဆုိင်ရာ (ှစ်စ9် 
 ပြ န်လည်တင်ပြ ချက် ကို တင်ပြ ရာတွင်  ဦးစီးဌာနက သတင်း အချက် အလက်များ စုေဆာင်းခြ င်း 

သို<မဟုတ် စိစစ်သုံးသပ်  ခြ င်း တုိ< အတွက် အဆုိပါအဖွဲ[အစည်းအား ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး ဖြ စ်ေစ သည့် 

သတင်း အချက်အလက်များကို ေတာင်းဆုိခြ င်းမပြ :ရ။ 
 (ဂ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ေရး (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာ- 

ဦးစီးဌာနသည် ‘ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် (ှစ်စ9် အစီရင်ခံစာ’  ကို 

 ပြ :စုေရးဆဲွထုတ်ပြ န်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ တွင် ဌာနတစ်ခု၏ လုပ်ငန်း တာ၀န် များ ဆုိင်ရာ 
စီမံအုပ်ချ:ပ်မ2 အချက်အလက်များ၊ လက်ရိှ ဆက်သွယ် ေရး နံပါတ်များ ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (ှင့် အနာဂတ် လိုအပ်ချက် များ အတွက်  ကD ိ:တင်ခန<်မှန်းချက်၊ 
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် တုိးတက်လာမ2၊  

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရး ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ အား  

 ပြ င်ဆင်ရန်လျာထားချက်အေသးစိတ် (ှင့် အခြ ား ဆက်(ွယ်သည့် အေကX ာင်းအရာများ ပါဝင်သည်။ 
 (ဃ) အခြ ားသူများထံ အေကX ာင်းကX ားရန်လိုအပ်ခြ င်း-    

(၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားသည့်အခါ ယင်း ခွဲေဝချထားမ2ကို ရရှိသူ သည် 
အခြ ားသက်ဆုိင်ရာ လိုင်စင်ရရိှသူများ (ှင့် လိုအပ်ပါက  ပြ ည်ပမှ အာဏာပိုင်အဖွဲ[အစည်းများ 

အား  အေကX ာင်းကX ားရန်(ှင့် ည;ိ(2ိင်း ေဆာင်ရွက် ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 
(၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏခွဲေဝချထားမ2ကို ရရိှထားသူများ အေနဖြ င့် ခွဲေဝ ေပးထားသည့် 

ဆက်သွယ်ေရး သေ Nကတများ(ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အတဲွ များ ကုိ စတင် အသုံး  ပြ : 
သည့်ရက်စွဲများအား အေကX ာင်းကX ား ရမည့် ၄င်း တုိ< ၏ အဖွဲ[အစည်းများ (ှင့် ဆက်သွယ်ထားရှိမ2 

အေခြ အေန အား ဦးစီး ဌာန သို< စ9်ဆက်မပြ တ် တင်ပြ ရမည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် ယင်းေဆာင်ရွက်ရမည့်အဖွဲ[အစည်းများ၏ စာရင်းကိုပြ :စုထား ရမည်  ဖြ စ်ပ3 ီး 
ဦးစီးဌာနမှ အချက်အလက်ရယူရန် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြ င် ယူဆေသာ 

ယင်းစာရင်းေပ.ရိှအဖွဲ[အစည်းများ(ှင့် အခြ ားသူများအား အလွယ် တကူေတာင်းဆုိမ2 
 ပြ :လုပ်(ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 

 

၁၇။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာလျာလျာလျာထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ(ှင့်ထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ(ှင့်ထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ(ှင့်ထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ(ှင့်    အချက်အလက်အစုအေဝးအချက်အလက်အစုအေဝးအချက်အလက်အစုအေဝးအချက်အလက်အစုအေဝး    ((((Database) Database) Database) Database)  ပြ :စုခြ င်း ပြ :စုခြ င်း ပြ :စုခြ င်း ပြ :စုခြ င်း    
(က) အချက်အလက်အစုအေဝးမှတ်တမ်း  

 ဦးစီးဌာန သည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားချက် တွင် ပါဝင်သည့် ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်အပိုင်းအခြ ားများ၊ ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများ (ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွ များ၏  
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အေခြ အေနများ(ှင့် ပတ်သက်သည့်  ပြ ည့်စုံရှင်းလင်းေသာ မှတ်တမ်းများ (records) (ှင့် 

အချက်အလက်အစုအေဝး  (Database) များကို ထိန်းသိမ်း ထားရမည်။ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား 
သတ်မှတ် ချက် အ ပြ ည့်အစုံ ကို ဦးစီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်း ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အေနဖြ င့် 

ေဖာ်ပြ ရမည်။ ယင်းမှတ်တမ်းအား လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆုိင်ရာအဖွဲ[အစည်းများက ရရိှ(ိုင်ေစရမည်။  
(ခ) အရန်ထားရိှေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ-        

လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦး၏ အရန်ထားရိှေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား  စီးပာွးေရး အရ ထိခိုက်မ2 
မရိှပါကဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် တွင် ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ အရန်ထားရိှ 

ထားေသာ နံပါတ်များ(ှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ထပ်မံသိရိှလိုသူများအေနဖြ င့် အဆုိပါ ဆက်သွယ်ေရး 

သေ Nကတ သုိ<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွ များအား အရန်ထားရှိသူ ထံ ဆက်သွယ် ရမည်။ 
(ဂ) ေပြ ာင်းလဲမ2များအား ထုတ်ပြ န်ခြ င်း -  

 ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထား သတ်မှတ်ချက်အား အချိန်(ှင့် တေပြ းညီ  ပြ :စု ရမည့်အပြ င် 
ဦးစီးဌာနအေနဖြ င့် သင့်ေလျာ်ေသာ ကာလများတွင် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားေပး ခြ င်း၊ 

အရန်ထားရိှခြ င်း သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းခြ င်းဆုိင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပး 
ထားေသာ၊ အရံထား ရိှေသာ  သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းခံရေသာ နံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားများ၊ ခဲွေဝ ချထားမ2ကို 

ရရိှသူများ၊ |ုပ်သိမ်းခံရသူများ (ှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက် သည့်  ရက်စွဲ တုိ<ကိုလည်း ထုတ်ပြ န်ရမည်။ 

(ဃ) အေခြ အေနပြ  အVWန်းများ-    
(၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် ပါရိှသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ 

သို<မဟုတ် သေ Nကတများအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထား သည် ဖြ စ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားခြ င်းမရိှသည် 
 ဖြ စ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အမျိ:းအစား(ှစ်မျိ:း အနက် တစ်မျိ:း မျိ:းတွင် အကျ:ံး ဝင်သည်။ 

(၁-၁) သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် သေ Nကတ များ ဆုိသည်မာှ - 
သီးသန<်အသုံးပြ :ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ဖယ်ချန်ထား သည့် ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ် များ 

သို<မဟုတ် သေ Nကတများကို ဆုိလိုသည်။ (ဥပမာ−  ကD ိ:းဖုန်းများ၏နယ်ေမြ သေ Nကတ (ှင့် 

မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ သေ Nကတ) 

(၁-၂) နံပါတ် သုိ<မဟုတ် သေ Nကတ သတ်မှတ်မ2သည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် တစ်ခု သို<မဟုတ် 
သေ Nကတတစ်ခုခုအား ရရိှ(ိုင်မ2ကို ေသာ် လည်း ေကာင်း ၊ အခြ ားတနည်းနည်းကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း VWန်းဆုိခြ င်း မဟုတ်ပါ ။ 
(၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် သတ်မှတ်ထားခြ င်း မရိှ ေသာ နံပါတ် သို<မဟုတ် 

သေ Nကတများသည်ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝ ချထား ခြ င်း သို<မဟုတ် အရံထားရိှခြ င်းမပြ :လုပ် 
(ိုင်ပါ။   

(၃) သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများ သုိ<မဟုတ် နံပါတ် များ တွင် 
ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအေခြ အေနပြ  အVWန်းတစ်ခုခု ပါရိှရမည်- 

(၃-၁) “ခွဲေဝချထားေသာ”  ဆုိသည်မှာ ပုဂ�ိ:လ်တစ်ဦးဦးအတွက် ခွဲေဝ ေပး ထားပ3 ီး၊ 

ထုိပုဂ�ိ:လ်၏အမည်(ှင့် ယှ9်တဲွေဖာ်ပြ ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး သေ Nကတများ(ှင့် 

နံပါတ်များကိုဆုိလိုသည်။ ထုိသို< “ခွဲေဝချထားေသာ”  ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတများ (ှင့် 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အတဲွ အများစု သည် လက်ရိှအသုံးပြ :ေနခြ င်း  ဖြ စ်(ိုင် ေသာ် 
လည်း ယင်းမှတ်တမ်းများ တွင် စတင်အသုံးပြ :သည့် ရက်စွဲများ မပါ၀င်ရ။ ထုိ< ပြ င် 

ေလ1ာက်ထားသူတစ်ဦးမှ လုပ်ငန်းမစတင်မီ စီးပာွးေရး အရ ထိခိုက်(ိုင်သည့် 
အချက်လက် များ ကုိ ကာကွယ်ရန် ဟူ ေသာ အေကX ာင်း ပြ ချက်ဖြ င့် ထိန်းသိမ်းထားပါက 

အဆုိ ပါ ခွဲေဝ ချထားမ2 အေသးစိတ် အား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ် ချက် 

တွင် ေဖာ်ပြ ခြ င်း မရိှရ။  
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(၃-၂) “ေပြ ာင်းေရW[သူများအတွက်သာခွဲေဝချထားေသာ”  ဆုိသည် မာှ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် 

အပိုင်းအခြ ားတစ်ခုမှ အခြ ားတစ်ခုသို< ေပြ ာင်းေရW[လိုသည်ဟု ေဖာ်ပြ ထားေသာ ပုဂ�ိ:လ် 

တစ်ဦးဦး အတွက် ခွဲေဝချထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်အတဲွကို ဆုိလိုသည်။ ထုိသို<ခွဲေဝချထားခြ င်းသည် ယာယီသာ  ဖြ စ်(ိုင်ေသာ် လည်း 

သင့် ေလျာ်ေသာ သတ်မှတ်ကာလေနာက်ပိုင်းတွင် ခွဲေဝ ချထား ေရး စံသတ်မှတ်ချက်များ 
(ှင့် ကိုက်ညီမ2ရိှပါက ယင်း ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွအား လုပ်ငန်း အသစ်များ 

အတွက် အသုံးပြ :(ိုင်ေကX ာင်း ကို ဦးစီးဌာနမှ ဆံုးဖြ တ်(ိုင်သည်။ ယင်း ဆက်သွယ်ေရး 

သေ Nကတ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ၏ အေခြ အေနပြ  အVWန်းသည်လည်း 
ေပြ ာင်းလဲ သာွးမည်။ 

(၃-၃) “လစ်လပ်ေသာ” - ဆုိသည်မာှ ယင်း ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတ သို<မဟုတ် နံပါတ်အတွဲ 

သည် ခွဲေဝချထားရန် သို<မဟုတ် အရန်ထား ရိှရန် ရရိှ(ိုင်သည် ဟု ဆုိလိုသည်။ ထုိသို< 

“လစ်လပ်ေသာ”  ဟု ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွ တစ်ခုသည် 

စာရင်းကို ေနာက်ဆံုး ပြ :စုထားသည့်အချိန်(ှင့် ယင်းဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတဲွ ကို 

ေလ1ာက်ထားသည့်အချိန် ကာလ အတွင်း  လိုင်စင်ရရိှသူ အခြ ားတစ်ဦးဦး မှ 
ေတာင်းခံထားပ3 ီး  ပြ :(ိုင်သည်ကုိလည်း ေလ1ာက်ထားသူက သတိပြ :ရမည်။ 

(၃-၄) “သီးခြ ားရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလစ်လပ်ေသာ” -ဆုိသည်မာှသီးခြ ားရည်ရွယ်ချက်များ 

အတွက်သာ လစ်လပ်ထားရိှေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်စ9်အပိုင်း အခြ ားများကို 

ဆုိလိုသည်။ 

(၃-၅) “ထိန်းသိမ်းထားေသာ”  - ဆုိသည်မာှ ထပ်မံအေကX ာင်းမကX ားမီ အချိန်ထိ (သုိ<မဟုတ်) 

ရက်စွဲေဖာ်ပြ ထားပါက ယင်းရက်စွဲမတုိင်မီအထိ ထိန်းသိမ်းထား ေသာ ဆက်သွယ်ေရး 

နံပါတ်အတဲွကို ဆုိလိုသည်။  

(၃-၆) “အရန်ထားရိှေသာ”  -  ဆုိသည်မာှ ေလ1ာက်ထားသူ ((ှင့်/ သို<မဟုတ်) ဦးစီးဌာနမှ 

အတည်ပြ :ချက်အရ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ယာယီခွဲေဝချထား ခြ င်းကိုဆုိလို 

သည်။ စီးပာွးေရးအရ လ1ိ:<ဝှက်အပ် သည့် ကိစtရပ် များ အား ထည့်သွင်း စ9်းစား၍ 

အရန် ထား ရိှရန် ေလ1ာက်ထားသူ၏ အမည်ကို ပုံမှန်အားဖြ င့် မေဖာ်ပြ ရ။ 
၁၈။ ခွဲေဝခွဲေဝခွဲေဝခွဲေဝချထားချထားချထားချထားသည့်သည့်သည့်သည့်    နံပါတ်စ9်နံပါတ်စ9်နံပါတ်စ9်နံပါတ်စ9်အပိုင်းအခြ ားအတွင်းရိှအပိုင်းအခြ ားအတွင်းရိှအပိုင်းအခြ ားအတွင်းရိှအပိုင်းအခြ ားအတွင်းရိှ    ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ    အသံုးပြ :မ2အတွက်အသံုးပြ :မ2အတွက်အသံုးပြ :မ2အတွက်အသံုးပြ :မ2အတွက်    စည်းကမ်းစည်းကမ်းစည်းကမ်းစည်းကမ်းချက်များချက်များချက်များချက်များ    

(က) အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များ-   
 ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏအား အသုံးပြ :ခြ င်း (ှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာန က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ 

ခွဲေဝချထားမ2များအားလုံး အတွက် အေထွေထွ စည်းကမ်း ချက်များမာှ ေအာက်ပါ အတုိင်း  ဖြ စ်သည်− 

(၁) ေလ1ာက်ထားချက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို 
အသုံးပြ :ရမည်။   

(၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ရရိှထားသည့် မူလ လိုင်စင်ရရိှသူသည် ယင်းနံပါတ်များအတွက် 

တာဝန်ရိှေစရမည်။ 
(၃) လိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်အတဲွများအား လဲလှယ် ခြ င်း 

သို<မဟုတ် ေရာင်းဝယ်ခြ င်းမပြ :ရ။ 

(၄) လိုင်စင်ရရှိသူအား နံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2သည် ၄င်း(ှင့် “ရာသက်ပန်”  သက်ဆုိင်မ2ရိှသည်။ သို<ေသာ် 

မည် သည့်လိုင်စင်ရရိှသူ၊ သုိ<မဟုတ် သုံးစွဲသူ တစ်ဦး ကမ1 ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားသည့် 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ပိုင်ဆုိင်ခွင့်မရိှ။ 

 
 



-၁၆- 
 

(၅) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝေပးခြ င်းခံရသည့် လိုင်စင်ရရိှသူအေနဖြ င့် ၄င်းအား အသုံးပြ :ရန် 

ခွင့်ပြ :ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သာလ1င် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို အသုံး 
 ပြ :ရမည်။ 

(၆) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2ကို ရရိှသူသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ အသုံးပြ :မ2ကို 
မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။  

(၇) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏကို ရရိှထားသူများသည် ဦးစီးဌာနမှ ခွင့် ပြ :ချက် 
တစ်စုံတစ်ရာမရှိလ1င် ၄င်းအားခွဲေဝေပးထားသည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ကို အေကX ာင်းပြ :၍ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ1 တာ၀န်ယူေစခြ င်းမရိှေစရ။  

(၈) သုံးစွဲသူအသစ်အတွက် နည်းပညာအရ နံပါတ်စတင်အသုံးပြ :ခြ င်းကို  ပြ :(ိုင်ပါက သုံးစွဲသူ 
အချင်းချင်း နံပါတ်လWဲေပြ ာင်းခြ င်းကို ခွင့်ပြ :သည်။  သို<ေသာ် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အား 

အသုံးမပြ :ပဲထားခြ င်း မှ ကာကွယ် ရန် အတွက် အသုံးပြ :လိုသူများသည် ၄င်းတုိ<၏ ဆက်သွယ်ေရး 
နံပါတ်အား ရက်ေပါင်း (၁၀၀) အတွင်း အသုံးပြ :ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အား 

အသုံးပြ :ခြ င်းဆိုသည်မာှ - “အများပြ ည်သူ သံုး တယ်လီဖုန်း ကွန်ရက် တွင် ယင်း 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အား ေခ.ဆုိ(ိုင် ခြ င်း”  ကို  ဆုိလိုသည်။  

(၉) လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးသည် ဦးစီးဌာနမှ ၄င်းအားခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်မှအပ 

အခြ ား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အသုံးမပြ : ရ။ 
(၁၀) လိုင်စင်ရရှိသူများအားလုံးသည် လိုအပ်ေသာ မည်သည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် 

ဆုိင်ရာေပြ ာင်းလဲမ2များကိုမဆုိ တစ်ပ3 ိ:င်နက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ရွက် ရမည်။ 
(ခ) ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်(ှင့် သက်ဆုိင် သည့် စည်းကမ်း 

ချက်များ-    
အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များအပြ င် ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် 

အပိုင်းအခြ ားအတွင်း  ပြ :လုပ်သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2များ(ှင့် သက်ဆုိင်သည့်စည်းကမ်း 
ချက်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည်။  

(၁) ‘နယ်ေမြ သေ Nကတ’များသည် သက်ဆုိင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးထက် (ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ 

သီးသန<်သေ Nကတအဖြ စ်ဖြ င့်သာ ပို၍ဆက်စပ်မ2ရိှရမည်။ 

(၂) အကယ်၍လုိအပ်ပါကနယ်ေမြ သေ Nကတအသီးသီးအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ပထဝီ၀င်ေဒသကို 
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ရမည်။ ကနဦးအား ဖြ င့် ယင်းနယ်ေမြ ေဒသ များသည် လက်ရှိ 

ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်အရ တည်ဆဲ ဆက်သွယ်ေရးဇုန် များ(ှင့် ကိုက်ညီမ2 
ရိှရမည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် ပထဝီ၀င် ေဒသ အလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွများအား သက်ဆုိင်ရာ 
ဆက်သွယ် ေရးဇုန်သေ Nကတ၏ေနာက်တွင်ထားရိှ ခြ င်းဖြ င့် လိုင်စင်ရရှိသူများထံ လိုအပ်သလို 

ခွဲေဝချထားရမည်။ ထုိသို< ခွဲေဝေပး မည့် ဆက်သွယ် ေရး နံပါတ်အတွဲတွင် ပုံမှန်အားဖြ င့် 

အစ9်လိုက်ရိှေသာ ကိန်းဂဏန်း ၁၀,၀၀၀ ပါရိှရမည်  ဖြ စ်ပ3 ီး အချိ:<ေသာကိစtရပ်များတွင် ၁၀,၀၀၀ 
ထက် ပိုများေသာ သို<မဟုတ် ပိုနည်းေသာ နံပါတ် အတဲွ များလည်း  ဖြ စ်(ိုင်သည်။ 

(၄) လိုင်စင်ရရှိသူအားလုံးသည်  မ3 ိ:<တွင်းေခ.ဆုိမ2များ  ဖြ စ်သည့်တုိင်ေအာင် (ုိင်ငံ အလိုက် သီးသန<် 
နံပါတ်များကို အပြ ည့်အဝ |ုိက်(ှိပ်ေခ.ဆုိသည့်ေခ.ဆုိမ2 များအား ချိတ်ဆက်ေပးကX ရမည်။ 

 
 

 

 



-၁၇- 
 

(ဂ) ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် (ှင့် သက်ဆုိင် သည့် 

စည်းကမ်းချက်များ-  
အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များအပြ င် ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် မဟုတ်ေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် အပိုင်းအခြ ားအတွင်း  ပြ :လုပ်သည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2များ(ှင့် 
သက်ဆုိင်သည့်စည်းကမ်းချက်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည်။  

‘နယ်ေမြ သေ Nကတ’များသည် သက်ဆုိင်ရာ လိုင်စင်ရရိှသူတစ်ဦးထက် (ိုင်ငံလံုး ဆုိင်ရာ 

သီးသန<်သေ Nကတအဖြ စ်ဖြ င့်သာ ပို၍ဆက်စပ်မ2ရိှရမည်။ 

 (၁) ပထဝီေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ အတွက် 
ဆက်သွယ်ေရးသေ Nကတ များသည် (ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ သီးသန<် သေ Nကတ ပါရိှရမည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတဲွများအား လိုင်စင်ရရိှသူများအား လုိအပ် သလုိ 
ခွဲေဝချထားရမည်။ 

(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝချထားမ2ဆုိင်ရာ အခြ ားေသာ သီးခြ ား စည်းကမ်း ချက်များ-    
အကယ်၍ သင့်ေလျာ်ညီVွတ်မ2ရိှပါက ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချ ထားမ2 

အေခြ အေနတစ်ရပ်ရပ်အတွက် သီး ခြ ားစည်းကမ်းချက်များကို ထပ်မံ  သတ်မှတ်(ိုင်သည်။ ဦးစီးဌာန 
အေနဖြ င့် အဆုိပါ စည်းကမ်းချက် များကို သတ်မှတ် ရန် ဆံုးဖြ တ်ပါက ထုိသို<ဆံုးဖြ တ် 

ရသည့်အေကX ာင်းရင်အား လိုင်စင်ရရိှသူ များထံ အေကX ာင်းကX ားရမည်။  

 


