ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ
အခန်း (၁)

ပဏာမ
၁။

အမည်
ဤနည်းဥပေဒများကို "၂၀၁၃ ခု(ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ(ိုင်ငံေတာ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား
သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ " ဟုေခ.တွင်ေစရမည်။
၂။

ရည်ရွယ်ချက်
(က) ဤနည်းဥပေဒများသည် သာတူညီမ1မ2ရှိ 3ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာကာ ခွဲ ြခား မ2မရှိေစေရးအေပ. အေခ
ြ ခံ၍
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးရာတွင် လိုင်စင်ရရှိသူများ အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ
အလုံအေလာက်ချထားေပး(ိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤနည်းဥပေဒများသည် သုံးစွဲသူမှေရွးချယ်ခွင့်ရှိေစရန် ၊
နံပါတ်အသစ်များဖန်တီး(ိုင်ရန်၊ထိေရာက်ေသာ ယှ9် 3ပိ:င်မ2ကို ြမ;င့်တင်ရန် စသည် တို<အတွက်အေထာက်
အကူ ြပ:မည် ြဖစ်သည်။ အထူးသ ြဖင့် ေအာက်ပါတို<ကို ရည်ရွယ်သည်(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အမ
3 ဲမ ြပတ်အလုံအေလာက်ေပး(ိုင်ရန်၊
(၂)
အသုံးြပ:ရလွယ်ကူေသာနံပါတ်လျာထားချက် ြဖစ်ေစရန်၊
(၃)
ယှ9် 3ပိ:င်ဝန်ေဆာင်မ2ေပးသူများအား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အရင်းအမ
ြ စ်များကို သာတူ ညီမ1 ရရှိ
ေစရန်၊
(၄)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအေပ
ြ ာင်းအလဲ ြပ:လုပ်ရာတွင် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက် အဆင်မေပ
ြ မ2
များအားအနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် (အထူးသ ြဖင့် လက်ရှိ အသုံးြပ:ေနေသာ
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို အတတ်(ိုင်ဆုံး မေပ
ြ ာင်းလဲဘဲ ေဆာင်ရွက်ရန်)
(၅)
အေပ
ြ ာင်းအလဲ ြပ:လုပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဝန်ေဆာင်မ2ေပးသူများ (ှင့် သုံးစွဲသူများ
(ှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်၊
(၆)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ ေပ
ြ ာင်းလဲမ2များသည် လက်ရှိ ဝန်ေဆာင်ခ
(2န်းထားပုံစံကို လွန်ကဲစွာ ထိခိုက်မ2မရှိေစရန်
(ခ)

ဤနည်းဥပေဒများသည် အနာဂတ်တွင် (ိုင်ငံေတာ်၏ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်
တိုးတက်ေရး ကို အဟန်<အတားမဖ
ြ စ်ေစဘဲ ြပ:ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲလွယ်မ2ရှိေစရန် (ှင့် ထပ်တိုးေပးမည့်
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ပမာဏကို ဖန်တီး(ိုင် အတွက် ေရးဆွဲ ထားခ
ြ င်း ြဖစ်သည်။

၃။

နယ်ပယ်
ဤနည်းဥပေဒများသည် အိုင်တီယူ-တီအ Dကံ ြပ:စာတမ်း E-164 တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြပည်ေထာင်စုသမ,တ
ြမန်မာ(ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးြပ: ြခင်း၊ စီမံခန်<ခွဲ ြခင်းများ(ှင့်
သက်ဆိုင် 3ပီး လိုင်စင်ရရှိသူ အား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားခ
ြ င်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ9် များလည်းပါဝင်သည်။
ဤနည်းဥပေဒများတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အသုံးြပ:သူများ၏ အခွင့်အေရး(ှင့် တာဝန်များ လည်း ပါဝင်သည်။

၄။

သက်ဆိုင်ြခင်း
ဤနည်းဥပေဒများသည် လိုင်စင်ရရှိထားသူများ၊ နံပါတ်ေလ1ာက်ထားသူများ၊ နံပါတ်သုံးစွဲသူများ (ှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၅။

အဓိပJါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
(က)

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာ” ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနမှ ေရးသား ြပ:စု သည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ကို တည်ေဆာက်ပုံ (ှင့် အသုံးြပ:ပုံ ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9်
အစီရင်ခံစာကို ဆိုသည်။

-၂(ခ)

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆိုင်ရာ(ှစ်စ9် ြပန်လည်တင် ြပချက်”
ဆိုသည်မှာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ
သုံးစွဲခွင့်ရရှိထားသူတစ်ဦးချင်း
အေနဖ
ြ င့်
ဦးစီးဌာန
သို<တင် ြပရန်
ေရးသားြပ:စုထားေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အသုံးြပ:ပုံ၊ သုံးစွဲသူအား ခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့်
ခွဲေဝေပးထားသည့် နံပါတ်များ အတွင်း ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခန်<မှန်း လိုအပ်ချက်တို<ပါဝင်သည့် (ှစ်စ9်
ြပန်လည် တင် ြပချက် ကိုဆိုသည်။

(ဂ)

“ဧရိယာသေကတ”
N
/ “နယ်ေြမသေကတ”
N
ဆိုသည်မှာ Dကိ:းဖုန်း (PSTN) နံပါတ် လျာထား
သတ်မှတ်ချက်အတွင်း အကျ:ံးဝင်ေသာ ပထဝီဝင်ေဒသ တစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ေပး ထားသည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်သေကတကိ
N
ု ဆိုသည်။

(ဃ)

“ရက်များ” ဆိုသည်မှာ ြပကUဒိန်ရက်များကို ဆိုသည်။

(င)

“ဦးစီးဌာန” ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး(ှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ
၀န် Dကီးဌာန လက်ေအာက်ရှိ ဆက်သွယ်ေရး VWန် Xကားမ2ဦးစီးဌာန ကို ဆိုသည်။

(စ)

“E.164” ဆိုသည်မှာ (ိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် (ှင့်စပ်လျ9်းသည့်
အိုင်တီယူ- တီ၏ေထာက်ခံချက် ကို ဆိုသည်။

(ဆ)

“ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်” ဆိုသည်မှာ Dကိ:းဖုန်းဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2အတွက်
အသုံးြပ:သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် ပါ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အမျိ:းအစား
တစ်ခုကို ဆိုသည်။

(ဇ)

“အိုင်တီယူ−တီ” ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရးအဖွဲ[(အိုင်တီယူ) ၏ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ
စံချိန်စံVWန်း သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ[ကို ဆိုသည်။

(စျ)

“လိုင်စင်ရရှိသူ”ဆိုသည်မှာ လိုင်စင်ထုတ်ေပးေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒအရ လိုင်စင် ရရှိထားသူ ြဖစ် 3ပီး
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ (ှင့် နံပါတ်လျာထား ချက်တို<အရ
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ ေလ1ာက်ထားရယူ (ိုင်သူကိုဆိုသည်။

(ည) “၀န် Dကီးဌာန” ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး(ှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ
၀န် Dကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဋ)

“(ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရည်VWန်းသေကတ”
N
(အင်ဒီစီ) ဆိုသည်မှာ အိုင်တီယူ-တီ ၏ E.164 တွင်
ြပ]ာန်းထားသည့်အတိုင်းေရးဆွဲထားသည့် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အများပ
ြ ည်သူသုံး ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
လျာထား သတ်မှတ်ချက် အတွင်း (ိုင်ငံ အလိုက် သတ်မှတ်ေပးထားသည့် သေကတ
N တစ်ခုကို ဆိုသည်။
ယင်းသေကတ
N (ှင့် သုံးစွဲသူ ၏နံပါတ်ကိုေပါင်းလ1င် (ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သီးသန်<နံပါတ် ကိုရရှိမည်။

(ဌ)

“(ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသီးသန်<နံပါတ် (National Significant Number)” ဆိုသည်မှာ ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်
သတ်မှတ်ထားသည့် (ိုင်ငံသေကတ
N
ေနာက်တွင်ရှိသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အပိုင်းအခ
ြ ားဖ
ြ စ် 3ပီး၊
ယင်းတွင် (ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရည်VWန်း သေကတ
N (အင်ဒီစီ) (ှင့် သုံးစွဲသူ၏ နံပါတ် တို< ပါဝင်သည်။

(ဍ)

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ” ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ စီမံခန်<ခွဲမ2 ဆိုင်ရာ အေသးစိတ် နည်းဥပေဒ များ၊ လျာထားသတ်မှတ်ချက်
အရနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ များ (ှင့် ခွဲေဝေပးထားေသာ နံပါတ်များ အသုံးြပ:မ2ဆိုင်ရာ
စည်းကမ်းချက် များ ကို ဆိုသည်။

(ဎ )

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် သို<မဟုတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ” ဆိုသည်မှာ
ြပည်ေထာင်စုသမ,တ ြမန်မာ(ိုင်ငံေတာ်အတွင်း တယ်လီဖုန်းလုပ် ငန်း ၊ မိုဘိုင်း ဖုန်းလုပ်ငန်း
(ှင့်အ ြခားဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်း များအတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝ အသုံးြပ:မ2ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်
ကို ဆိုသည်။

-၃(ဏ)

“ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်”
ဆိုသည်မှာ
ပထဝီဝင်
ေဒသအလိုက်မဟုတ်ဘဲ
ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းအမျိ:းအစားအရ
သတ်မှတ်
အသုံးြပ:
သည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကိုဆိုသည်။

(တ )

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲ (Number Block) ” ဆိုသည်မှာ အစီအစ9် တကျ ရှိေနေသာ ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ် အစ9်ကို ဆိုသည်။

(ထ)

“ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အေရအတွက်” ဆိုသည်မှာ ချိတ်ဆက်သေကတ
N (access code) သို<မဟုတ်
ပထဝီ၀င်ေဒသအလိုက်သေကတ
N
တို< ကဲ့သို<ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်သေကတ
N
တစ်ခု၏
ေနာက်တွင်ရှိေသာ နံပါတ် အတွဲကို ဆိုသည်။

(ဒ)

“ပီအက်စ်တီအင် (PSTN) ” ဆိုသည်မှာ Dကိ:းဖုန်းကွန်ရက်ကို ဆိုသည်။

(ဓ)

“အထူးချိတ်ဆက်သေကတများ
N
(special access code) ” ဆိုသည်မှာ ေအာ်ပေရတာ ၀န်ေဆာင်မ2၊
တယ်လီဖုန်းလမ်းVWန်၀န်ေဆာင်မ2 (ှင့် အေရးေပ.ကိစt ကဲ့သို<ေသာ အထူး ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2များ
အတွက် အသုံးြပ:သည့် ကိန်းဂဏန်း ၃ လုံး သို<မဟုတ် ၄ လုံးသာပါဝင်ေသာ သေကတ
N အတိုများကို
ဆိုသည်။

(န)

“သုံးစွဲသူနံပါတ်” ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခုအတွင်းရှိ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဧရိယာ
(Numbering Area) တစ်ခုအတွင်းရှိ သုံးစွဲ သူအတွက် သီးြခား သတ်မှတ် ေပးထားေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို ဆိုသည်။

(ပ)

“X” ဆိုသည်မှာ ‘၀’ မှ ‘၉’အထိ အသုံးြပ:(ိုင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ကိန်းဂဏန်းကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ေရးဆွဲ ြပ:စု ြခင်း
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)၊အခန်း(၇) အရ ဦးစီးဌာနသည် ဝန် Dကီးဌာန၏ သေဘာ တူညီချက် ြဖင့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ေရးဆွဲစီမံ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၆။
ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ေရးဆွဲ ြပ:စုရာတွင် ေအာက်ပါ အချက်များကို
အေခ
ြ ခံရမည် −
(က) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား
လျင် ြမန်ထိေရာက်စွာ
ခွဲေဝေပး(ိုင်ေရးအတွက်
ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက် ြမင့်မားလာ(ိုင်မ2 ကို ထည့်သွင်း တွက် ချက် ရန်၊
(ခ)
သုံးစွဲသူများအတွက်
တတ်(ိုင်သမ1
အဆင်ေ ြပဆုံး ြဖ စ်ေစရန်
(ှင့်
လိုင်စင်ရရှိသူများ၏
ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တွင် ထိေရာက်စွာအသုံး ြပ:(ိုင်ရန် အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ဖွဲ[စည်းမ2
ပုံသyာန် ကို ေရး ဆွဲရန်၊
(ဂ)
ေစျးကွက်အတွင်းေရာက်ရှိ(ှင့် 3ပီးေသာ လိုင်စင်ရရှိသူ (incumbent licensees)
မှ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ ေပးအပ်ရမည့် ကုန်ကျ စရိတ်များ ကို အကျိ:းအေက
X ာင်း
ညီVွတ်ေနသ၍ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်သည် (ိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက် များ၊ စံချိန်စံVWန်းများ၊
ေထာက်ခံချက်များအားလုံး(ှင့် အပ
ြ ည့်အဝ ကိုက်ညီမ2ရှိရန်၊
(င)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် သည် ဝန်ေဆာင်မ2 (ှင့် အခွန် (2န်းထား များကို သိသာေအာင်
ေဖာ် ြပေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ပုံစံများ ြဖစ်ေစရန်၊
(စ)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းေက
X ာင့် သုံးစွဲသူများ(ှင့် လိုင်စင်ရရှိသူများ
အတွက် ြဖစ်ေပ.လာ (ိုင်မည့် ကုန်ကျစရိတ်များ (သို<မဟုတ်) အဆင်မေပ
ြ မ2များကို မှန်ကန်မ1တ ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးရန်(ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လိုအပ်ချက်ကို အတတ်(ိုင်ဆုံး ကိုက်ညီမ2 ရှိေစရန်၊
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တိကျစွာစီမံခန်<ခွဲ(ိုင်ေရး အတွက်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

-၄(ဆ)

၇။

၈။

၉။

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့်သေကတမျ
N ားသည် အကန်<အသတ်ရှိေသာ (ိုင်ငံပိုင် အရင်းအမ
ြ စ် များ
ြဖစ်သ ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို (ိုင်ငံေတာ်၏အကျိ:းစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်၍
စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား ြပင်ဆင် ြခင်း
(က) ဦးစီးဌာနသည် ၄င်းမှ ကနဦး စတင်၍ ြဖစ်ေစ၊ လိုင်စင်ရရှိသူ သို<မဟုတ် သုံးစွဲသူ သို<မဟုတ် အခ
ြ ားစိတ်ပါ
၀င်စား သူများမှ(other interested party)တို<မှ စာ ြဖင့်တင် ြပ ေတာင်းဆိုလာလ1င် ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် ကို အခါအားေလျာ်စွာ စိစစ်သံုးသပ်(ိုင်သည်။
(ခ)
ဦးစီးဌာနသည် ထုတ် ြပန် 3ပီးေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ် ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို
ြဖစ်ေစ၊ အားလုံးကို ြဖစ်ေစ အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင် ြခင်း သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းြခင်း သို<မဟုတ်
ထပ်မံ ြဖည့်စွက် ြခင်းများကို ြပ:လုပ် (ိုင်သည်။ ထိုသို< ြပ:လုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ရရှိသူများ၊
သုံးစွဲသူများ၊ အကျိ:းစီးပွား ဆက်(ွယ်သူများ(stakeholders) များထံမှ အက
D ံ ြပ:ချက်ေတာင်းခံ ြခင်း
(consultation) ကို ရက်ေပါင်း (၉၀) အတွင်း ြပ:လုပ်(ုိင် သည်။ သို<ေသာ်ခ}င်းချက် ထားရမည့်ကိစtများတွင်
အက
D ံ ြပ:ချက်ေတာင်းခံမ2ကာလသည် ရက် (၃၀) ထက် မနည်းရန် လိုအပ်သည်။
(ဂ)
လိုင်စင်ရရှိသူများသည် ြပင်ဆင်ချက် သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းချက်ဆိုင်ရာ Dကိ:တင် အသိေပး ချက်ကို
ရက်ေပါင်း (၉၀) မတိုင်မီ လက်ခံရရှိရမည် ြဖစ် 3ပီး ထိုသု<ိ လက်ခံရရှိ ြခင်း မရှိခဲ့လ1င် ြပင်ဆင်ချက် သို<မဟုတ်
|ုပ်သိမ်းချက်ကို လိုက်နာရန် မလိုအပ်ေစရ။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝချထားြခင်း(ှင့် အရန်ထားရှိ ြခင်း
ဦးစီးဌာနသည်(က) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်စ9်အပိုင်းအခ
ြ ားများ (number ranges) ကို လိုင်စင်ရရှိ ထားသူများ
(ှင့် အခ
ြ ားသူများအား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် (ှင့် အညီ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ခွဲေဝ
ေပးရမည်။
(ခ)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို ခွဲေဝချထားေပးခ
ြ င်း သို<မဟုတ် အရန် ထားရှိ ြခင်း တို<ကို သာတူညီမ1ပုံစံ ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို<ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး
သေကတအား
N
ဦးရာလူ စနစ် ြဖင့် ချထားေပးရမည်။
(ဂ)
စံချိန်စံVWန်းများတွင် ေဖာ် ြပထားသည့်အချက်များ(ှင့်ကိုက်ညီမ2ရှိေသာ လိုင်စင် ရရှိသူများ အတွက်သာလ1င်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ကိုခွဲေဝချထားခ
ြ င်း သို<မဟုတ် အရန်ထားရှိ ြခင်းြပ:ရမည်။
(ဃ) ဆန်းသစ်တီထွင်လာမည့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ (ှင့် တိုးတက်လာ မည့် ၀န်ေဆာင်မ2
လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည့် အပ
ြ င်၊ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
ခွဲေဝချထားရာတွင်လည်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အပိုင်း အခ
ြ ားအတွင်း ရှိ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏကို
ထိန်းထားရန် ထည့်သွင်း စ9်းစားရမည်။
(င)
လိုင်စင်ရရှိသူ မှ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားေပးရန် အသစ်ထပ်မံ ေတာင်းဆို လာသည့်အခါ
ယင်းအား ယခင်ကခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အသုံးြပ:မ2ကိုပါ ထည့်သွင်း စ9်းစားရမည်။
(စ)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အခ
ြ ားေသာလုပ်ငန်းစ9်များ (ှင့် ေလ1ာက်ထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစ9်များကို ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ် ချက် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ တွင်
ေဖာ် ြပထားရမည်။
(ဆ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် တည်ေဆာက်ပုံ၊ အသုံးြပ:ပုံ တို< (ှင့် စပ်လျ9်း သည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာ (Annual Numbering Report) ကို ြပ:စုထားရမည်။
လိုင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်ဝတ€ ရားများ
(က) လိုင်စင်ရရှိသူသည် ၄င်းအားခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး
သေကတမျ
N ားအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် အား ထုတ် ြပန်ရမည်။ အဆိုပါ

-၅-

၁၀။
၁၁။
၁၂။

လျာထားသတ်မှတ်ချက်သည် ဦးစီးဌာနမှ ေရးဆွဲထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်
(ှင့် ကိုက်ညီ ရမည်။
(ခ)
လိုင်စင်ရရှိထားသူများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝေပးစ9်က တင် ြပခဲ့ သည့်ရည်ရွယ်ချက်
အတိုင်းသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကိုအသုံးြပ:ရမည် ြဖစ် 3ပီး၊ နံပါတ်ခွဲေဝချထားြခင်း ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း
ချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ ထိုသို< လိုက်နာခ
ြ င်းမရှိပါက လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ချိ:းေဖာက်
သူအ ြဖစ် မှတ်ယူမည်။
(ဂ)
လိုင်စင်ရရှိသူထားများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို စနစ်တကျ(efficient) အသုံးြပ:ရ မည်။
(ဃ) လိုင်စင်ရရှိသူများသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား အမှတ်တံဆိပ် သဖွယ် အသုံးြပ:၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ လိုင်စင်ရရှိသူ(ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စ9်အပိုင်း အခ
ြ ား အား တွဲဖက်၍ေသာ်
လည်းေကာင်း ေက
X ာ် ြငာ ြခင်း ၊ အများသိေစရန် နည်းလမ်းတစ်မျိ:းမျိ:းဖ
ြ င့် မပ
ြ :လုပ်ရ။
(င)
ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို လိုင်စင်ရရှိသူများကြဖစ်ေစ၊ သုံးစွဲသူ များက ြဖစ်ေစ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိေစရ။
(စ)
လိုင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦးသည် ခိုင်လုံေသာ အေက
X ာင်း ြပချက်ရှိမှသာလ1င် သုံးစွဲသူ တစ်ဦး၏
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို
ေပ
ြ ာင်းလဲခွင့်ရှိမည် ြဖစ် 3ပီး
အဆိုပါသုံးစွဲသူထံ
ေပ
ြ ာင်းလဲရ ြခင်း၏
အေက
X ာင်းအရင်း(ှင့် ေပ
ြ ာင်းလဲရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ေန<ရက် ကို စာဖ
ြ င့် Dကိ:တင်အသိေပး3ပီးမှသာလ1င်
ေပ
ြ ာင်းလဲရမည်။ အေရးေပ.ကိစtရပ် များတွင် (2တ် ြဖင့် Dကိ:တင်အသိေပး3ပီးေနာက် စာဖ
ြ င့်အတည် ြပ:ရမည်။
(ဆ) လိုင်စင်ရရှိသူတိုင်းသည် ခွဲေဝရရှိထားသည့်နံပါတ်များအား အသုံးြပ:မ2(ှင့် ပတ်သက် ၍ ဦးစီးဌာနက
ေတာင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။
(ဇ)
လိုင်စင်ရရှိသူသည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2(ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ အသုံးြပ:မ2 (ှင့်ပတ်သက်
သည့် အချက်အလက်များပါဝင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9် ြပန်လည်တင် ြပချက် ကို
တင် ြပရမည်။
(number portability)ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအလွယ်တကူေြပာင်းေရW[(ိုင်မ2
−
(carrier selection code)ကယ်ရီယာေရွးချယ်ေရးသေကတမျ
N ား
−
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အသုံးြပ:ခ
ြ င်းအတွက်အခေက
X းေငွ
ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်သုံးစွဲမ2အတွက်
ေတာင်းခံရမည်။

အခေက
X းေငွကို

လိုအပ်ပါက

အခန်း(၃)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများသည် ကာလရှည် အတွက် ြပဌာန်းထားေသာ
မူေဘာင် တစ်ခု ြဖစ် 3ပီး၊ ယင်းမူေဘာင်အတွင်း လိုင်စင်ရရှိသူများ(ှင့် သုံးစွဲသူများ၏ အကျိ:းကို ရည်ရွယ်၍
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အစီအစ9်အားေရးဆွဲ
(ိုင်ရန် ြဖစ်သည်။
အဆိုပါ
ကွန်ဗင်းရှင်းများတွင်
ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ အေသးစိတ် နည်းဥပေဒ များ၊ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အစီအစ9်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များသုံးစွဲမ2ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များပါဝင်သည်။
၁၃။

အေထွေထွမူများ
အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းများသည် ေအာက်ပါတို<ကို အေခ
ြ ခံသည်(က) (ိုင်ငံေတာ်၏ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမ
ြ စ်များ ကို လိုင်စင်ရရှိသူများ (ှင့် သုံးစွဲသူများ က
ပွင့်လင်းြမင်သာ 3ပီးခွဲ ြခားမ2မရှိဘဲအသုံးြပ:(ိုင်ရန်

-၆(ခ)

(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)

အများပ
ြ ည်သူ(ှင့်ဆိုင်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ (ှင့်
ဝန်ေဆာင်မ2
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူ တို< သည် ေစျးကွက်တွင် အခွင့်အလမ်းတူမ1စွာ ယှ9် 3ပိ:င်(ိုင်ရန်အတွက်
စည်းမျ9်းများကို ချမှတ်(ိုင်ရန်
ြမန်မာ(ိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းအေခ
ြ အေနကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရန်၊ ြပ:ပ
ြ င်ေြပာင်း လဲလွယ်မ2
ရှိေစရန် (ှင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိလာပါက ြဖည့်ဆည်းေပး(ိုင်ရန်
ြဖစ်(ိုင်မ2ရှိ 3ပီးကျိ:းေက
X ာင်းဆီေလျာ်သည့် အေခ
ြ အေနတိုင်းတွင် ေစျးကွက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ
ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်းခွင့်ရှိေစရန်
အနာဂတ်အတွက် Dကိ:တင်ေမ1ာ်မှန်းေဆာင်ရွက်ရန်
သုံးစွဲသူနံပါတ်များေပ
ြ ာင်းလဲမ2များကို အတတ်(ိုင်ဆုံးနည်းပါး ေစရန်

၁၄။
၁၄။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရး အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
(က) လိုင်စင်ရရှိသူမှ ထုတ် ြပန်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် များသည် (ိုင်ငံတကာ
စံချိန် စံVWန်းများ(ှင့် ကိုက်ညီမ2ရှိရမည်။အထူးသ ြဖင့် အိုင်တီယူ- တီ ၏ေအာက်ပါအက
D ံ ြပ:စာတမ်းများ(ှင့်
ကိုက်ညီ မ2 ရှိရမည်“E.123”- ြပည်တွင်းြပည်ပတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက် (Standard Notation)
“E.161”- တယ်လီဖုန်းကွန်ရက်အား ချိတ်ဆက်သုံးစွဲ(ိုင်သည့် တယ်လီဖုန်း(ှင့် အခ
ြ ားပစtည်းကိရိယာ
များအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများ၊ စာသား များ (ှင့် သေကတမျ
N ား၏ အစီအစ9်“E.164”(ိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် “E.166”- "E.164" (ှင့် "X.121" တို<

(ခ)

(ဂ)

အပ
ြ န်အလှန်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်“X.121”
အများသုံးအချက်အလက်ကွန်ရက်များဆိုင်ရာ (ိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထား သတ်မှတ်ချက်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် များသည် အိုင်တီယူ-တီ ေထာက်ခံချက် E.164 အညီ ြဖစ်ရမည်။ (ိုင်ငံတကာသို<
အထွက်ေခ.ဆိုမ2 သတ်မှတ်သေကတ
N (international prefix) မပါဝင်ဘဲ အများဆုံးထားရှိ(ိုင်ေသာ
ကိန်းလုံး အေရအတွက်မှာ ၁၅ လုံး ြဖစ်ရမည်။
ေခ.ဆိုမ2သတ်မှတ်သေကတ
N (prefix) များသည် ေအာက်ပါ အချက်များ(ှင့် ကိုက်ညီ ရမည်−
(၁)
3မိ:<တွင်းေခ.ဆိုမ2များ(ှင့်
ချိတ်ဆက်သေကတတိ
N
ုများမှလွဲ၍
(ိုင်ငံအတွင်း
တယ်လီဖုန်းေခ.ဆိုမ2အားလုံးအတွက် နယ်ေဝးေခ.ဆိုမ2 သတ်မှတ်သေကတ
N ‘0’(0 prefix) ကို
အသုံးြပ:ရမည်။ (ိုင်ငံတွင်း ေခ.ဆိုမ2များအတွက် ယင်းသေကတ
N ၏ေနာက်တွင် ‘(ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
(၂)

(ဃ)

သီးသန်< နံပါတ်’ ရှိရမည်။
လိုင်စင်ရရှိသူသည် 3မိ:<တွင်းေခ.ဆိုမ2 ပုံစံ (ှင့် ကွဲ ြပားေစရန် ၄င်းတို<၏ စနစ် များကို (ိုင်ငံ တွင်း
ေခ.ဆိုမ2နံပါတ်ပုံစံ (ှင့် အညီ ြပ:လုပ်ရမည်။

(ိုင်ငံတကာသို<ေခ.ဆိုမ2အတွက် (ိုင်ငံတကာေခ.ဆိုမ2သတ်မှတ်သကတ
N ‘00’ (00

prefix) ကို

အသုံးြပ:ရမည်။ ယင်းသေကတ
N ၏ ေနာက်တွင် ‘(ိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရး သေကတ
N (ှင့်(ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
(င)

သီးသန်< နံပါတ်’တို<ရှိရမည်။
ပထဝီဝင်ေဒသဆိုင်ရာနံပါတ်များကို သင့်ေလျာ်ေသာ ပထဝီေဒသ ဆိုင်ရာ သေကတ
N အပိုင်းအခ
ြ ား အတွင်း
အစ9်လိုက် ရှိေနေသာ နံပါတ်အေရအတွက် ၁၀,၀၀၀ ပါဝင်ေသာ နံပါတ်အတွဲ ကို ေလ1ာက်ထားသူ များသို<
ခွဲေဝေပးရမည်။ †ခင်းချက်အေနဖ
ြ င့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ြပတ်လပ်မည့် အလားအလာ ရှိလ1င်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနမှ ဆုံးြဖတ်သည့် အခ
ြ ား အေ Xကာင်းရင်းများ ေက
X ာင့် ေသာ် လည်းေကာင်း၊
နံပါတ်အေရအတွက် ၁၀,၀၀၀ ထက်နည်း ေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲ၏ အစိတ်အပိုင်း ကို
ခွဲေဝေပး(ိုင်သည်။

-၇(စ)
(ဆ)

Dကိ:းဖုန်း (PSTN) နံပါတ် အားလုံး၏ ထိပ်စည်းဂဏန်းမှာ ၁ မှ ၈ ထိသာဖ
ြ စ်ရမည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် အားလုံး၏ ထိပ်စည်း ဂဏန်းမှာ ၉ ြဖစ်ရမည်။

(ဇ)

အထူးချိတ်ဆက် သေကတ
N များအား ေအာက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ရမည်−
(၁)
ဦးစီးဌာနသည် ချိတ်ဆက် သေကတ
N များအား ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းပုံစံကိုလိုက်၍ အမျိ:းအစား
(၃)မျိ:းခွဲ ြခားသတ်မှတ်ရမည်−
(က) ဦးစီးဌာနသည် အေရးေပ.ကိစtရပ်များအတွက် ေခ.ဆိုသည့် ၁၉X ကဲ့သို< အများ(ှင့်
ဆိုင်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများအတွက်
အမျိ:းအစား
(က)
ချိတ်ဆက်သေကတမျ
N ား ကို သီးြခားသတ်မှတ်ေပးရမည် ြဖစ် 3ပီး ထိုသေကတမျ
N ားသည်
လိုင်စင်ရရှိသူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် သတ်မှတ် ြခင်းမဖ
ြ စ်ေစရ။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် တယ်လီဖုန်း ဆိုင်ရာတိုင် Xကားမ2 သို<မဟုတ် time reporting ကဲ့သို<ေသာ
အများ(ှင့် ဆိုင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများအတွက် အမျိ:းအစား (ခ)
ချိတ်ဆက်သေကတမျ
N ား ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ေဖာ် ြပပါ၀န်ေဆာင်မ2များကို လိုင်စင်ရရှိသူများ
မှ ြဖည့်ဆည်းေပးရန် မလိုအပ်ေသာ်လည်း ထိုသေကတများသည်
N
လိုင်စင်ရရှိသူ တစ်ဦး
တစ်ေယာက် အတွက် သတ်မှတ် ြခင်းမဖ
ြ စ်ေစရ။သုံးစွဲသူများကအသုံးြပ:သည့် သေကတမျ
N ား
ြဖစ်သည်။လိုင်စင်ရရှိသူများယင်းဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်ေပးရန်မလိုေသာ်လည်း၊
ဦးစီးဌာနက သတ် မှတ်ထားသည့်သေကတမျ
N ားကိုအသုံး ြပ:ရမည်။
(ဂ)
အမျိ:းအစား(ဂ) ချိတ်ဆက်သေကတမျ
N ားသည် ကွန်ရက် သီးသန<် ြဖစ် 3ပီး
ခွင့် ြပ:ချက်ရရှိထားသည့်မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်း အတွက်မဆို အသုံးြပ:(ိုင်သည်။
ထိုသေကတမျ
N ားကို ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝေပးမည် ြဖစ် 3ပီး၊ လိုင်စင် ရရှိ သူတစ်ဦးအတွက်
သီးသန်< ြပ:လုပ်ေပးေသာ်
လည်း
သုံးစွဲသူများ
|2ပ်ေထွး
မ2မရှိေစရန်အတွက်
လိုင်စင်ရရှိသူများသည် ြဖစ်(ိုင်ပါက အလားတူ သေကတ
N များကိုသာ အသုံးြပ:ရမည်။

၁၅။

(၂)
သင့်ေလျာ်ေသာနံပါတ်ပမာဏချထားေပး(ိုင်ရန်အတွက်
ချိတ်ဆက်သေကတ
N
ခွဲေဝမ2သည်
ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ဂဏန်း ၄ လုံး (1xxx) သို<မဟုတ် ၅ လုံး(1xxxx) အေပ. အေခ
ြ ခံ၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝချထားရန်(ှင့် အရန်ထားရှိရန်အတွက် ေလ1ာက်ထားခ
ြ င်း
(က) ေလ1ာက်ထားရန်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်- ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများ(ှင့်/ သို<မဟုတ်
လိုင်စင်ရရှိထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လိုင်စင်ရရှိထားသူ အားလုံး
သည် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ပမာဏများခွဲေဝချထားေပးရန်(ှင့် အရန်ထားရှိေပးရန်ေလ1ာက်ထား(ိုင်သည်။
နံပါတ်အသုံးြပ:ရန်လိုအပ်သည့် အခ
ြ ားသူများအေနဖ
ြ င့် အဆိုပါလိုင်စင် ရရှိသူ (eligible licensee) ထံမှ
ခွဲေဝရယူရမည်။
(ခ)
ေလ1ာက်ထားရာတွင်လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ(၁)

ေလ1ာက်ထားသူသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးရန် သို<မဟုတ်
အရန် ထားရှိေပးရန်အတွက် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ဦးစီးဌာနသို< တင် ြပရမည်ေလ1ာက်ထားသူ၏
အမည်(ှင့်
ဆက်သွယ်ရန်
လိပ်စာအပ
ြ ည့်အစုံ၊
ကိုယ်စား
ေလ1ာက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါက
ေလ1ာက်ထားသူ၏
လက်မှတ်
(ှင့်
ရက်စွဲပါေသာ
ကိုယ်စားလှယ်လWဲစာကို ပူးတွဲတင် ြပရမည်။

-၈-

(ဂ)

(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အရ ေတာင်းခံသည့်နံပါတ်ပမာဏကို အသုံးြပ:မည့်
ရည်ရွယ်ချက်(ှင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည့် စနစ်တို<၏ အေသးစိတ်အချက် အလက်များ၊
(၁-၃) ေလ1ာက်ထားမ2(ှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးြပ:ေနသည့်လက်ရှိ ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ်စ9်
အပိုင်းအခ
ြ ားအေသးစိတ်၊
(၁-၄) ဦးစားေပးေရွးချယ်လိုသည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
သေကတ(ှ
N င့်
သို<မဟုတ်
နံပါတ်အတွဲကို ေဖာ် ြပရန်(ှင့် ြဖစ်(ိုင်လ1င် ဒုတိယ(ှင့် တတိယဦးစားေပးသေကတ(ှ
N င့်
နံပါတ်အတွဲများကိုပါေဖာ် ြပ(ိုင်သည်။
(၁-၅) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်း ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ2 အမျိ:းအစားဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက် အလက်(ှင့်
ြဖစ်(ိုင်လ1င် ယင်းဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းအတွက် အဆို ြပ:(2န်းထား၊
(၁-၆) လိုင်စင်ရရှိသူသို< သတ်မှတ်ေပးထားသည့် အလားတူဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝမ2
များအား လက်ရှိအသုံးြပ:မ2(ှင့် အသုံးြပ:(ိုင်သည့်ကာလ Dကိ:တင်ခန်<မှန်းချက်၊
(၁-၇) ေလ1ာက်ထားသူက လိုအပ်သည်ဟု သို<မဟုတ် ေလ1ာက်ထားခ
ြ င်း(ှင့် သင့်ေလျာ်သည်ဟု
ယူဆသည့် အခ
ြ ားအချက်အလက်များ၊
(၂)
ေလ1ာက်ထားသူများသည် ဦးစီးဌာနမှ ေလ1ာက်ထားချက်(ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သည်ဟု
ယူဆေသာ အခ
ြ ားအချက်အလက်များကိုလည်း တင် ြပရ မည်။ ေတာင်းခံေသာအချက်အလက်
များသည် ေလ1ာက်ထားသူအေပ. မလိုလားအပ်ေသာ ဝန်ထုတ်ဝန်ပုိးမဖ
ြ စ်ေစရ။ နည်းပညာ(ှင့်
လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ2ဆိုင်ရာ တည်ေဆာက်ထားပုံတို<ကို အကျ9်းချ:ပ်ေဖာ် ြပရမည်။
ေလ1ာက်ထားရမည့်ကာလဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးရန်အတွက် ေလ1ာက်ထားချက်ကို လုပ်ငန်းမစတင်မီ
သုံးလ Dကိ:တင်၍ ေလ1ာက်ထား ရမည်။ အေရးေပ. အေ ြခ အေနများ၊ အထူးကိစtရပ်များ
ကဲ့သို<ေသာ အေခ
ြ အေနများ တွင် သုံးလထက် နည်းေသာကာလအတွင်း ေလ1ာက်ထား(ိုင် 3ပီး၊
ယင်း ေလ1ာက်ထားချက်ကို ဦးစီးဌာနမှ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် သေကတမျ
N ား အရန်ထားရှိ ြခင်း(၁)
ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ ခွဲေဝချထား ေပးခ
ြ င်း အပ
ြ င်
လက်ရှိလိုင်စင်ရရှိထားသူများ သို<မဟုတ် ထပ်မံ၍လိုင်စင် ေလ1ာက်ထားလာမည့်သူများအတွက်
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏ အားအရန်ထားရှိရန် ဆုံးြဖတ်ခွင့်ရှိသည်။ ေအာက်ပါ
ကိစtရပ်များတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အရန်ထားရှိ(ိုင်သည်-

(၂)

(၁-၁) ေလ1ာက်ထားသူက ထုတ်ေဖာ် ြခင်း မပ
ြ :လိုသည့် စီးပွားေရးအရ လ1ိ:<ဝှက်အပ်သည့်ကိစtရပ်၊
(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားရန် မေလ1ာက်ထားမီ ေလ1ာက်ထား ြခင်းကို
မေပါက် Xကားေစလို ြခင်း သို<မဟုတ်
(၁-၃) သုံးစွဲသူ၏အမှာစာ (Customer Order) အတည်မ ြဖစ်ေသးသည့် အခါ၊
ေအာက်ပါတို<အေပ.အေခ
ြ ခံ၍ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိမ2ကို ြပ:လုပ်
(ိုင်သည်(၂-၁) လိုင်စင် ရရှိထားသူများက
တင် ြပထားေသာ
သုံး(ှစ်တစ် Dကိမ်အလှည့်ကျ
ခွဲေဝမ2ခန်<မှန်းချက် (Three-year rolling forecast) (ှင့် အညီ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
ပမာဏအတွက် ခန်<မှန်းေလ1ာက်ထာ လာသည့်အခါ
(၂-၂) လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးကလက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဝန်ေဆာင်မ2 လုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ
ြခင်း သို<မဟုတ် တိုးချဲ[ ြခင်း သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းသစ်များ ေဆာင်ရွက် ြခင်းတို<ကဲ့သို<ေသာ
အေက
X ာင်းများ ေက
X ာင့် ခွဲေဝချထားေပးရန် သီးြခားတင် ြပေတာင်းဆိုသည့်အခါ

-၉(၃)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိရန် အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ (ှင့် အညီ ဦးစီးဌာန သို<
ေလ1ာက်ထားရမည်။ အရန်ထားရှိရန် ေလ1ာက်ထားချက် များ ကို လ1ိ:<ဝှက် ထား ရှိရမည်။
(၄)
ဦးစီးဌာနသည် ြဖစ်(ိုင်ေြခရှိသည့် အခါတိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန် ထားရှိရန်
ေလ1ာက်ထားမ2ကို ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ခွဲေဝ ချထားေပးရမည် ။ ထိုသို< အရန်ထား ရှိ ြခင်းြဖင့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏကို အလို အေလျာက် ရရှိသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ ဆက်သွယ်ေရးနံ ပါတ်
ပမာဏကို အရန်ထားရှိ ြခင်းသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို ခွဲေဝချထားေပးမည် ဟု အာမခံ ြခင်း
မဟုတ်ေပ။
(၅)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိမ2သည်ကာလကန်<သတ်ချက်ရှိ 3ပီး၊ ပုံမှန်အားဖ
ြ င့် ကန်<သတ်
ကာလမှာ သုံးလ ြဖစ်သည်။အရန်ထား ရှိမ2များကို အသစ် ြပ:လုပ်ေပးရန် ဦးစီးဌာနသို<
တင် ြပေတာင်းဆို(ိုင်သည်။
(၆) အရန်ေလ1ာက်ထားပ
3 ီး ြဖစ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ ကို အရန် ေလ1ာက်ထားသည့်
ရည်ရွယ်ချက် (ှင့် အဖွဲ[အစည်း မှ လွဲ၍ ခွဲေဝ ချထားခ
ြ င်း မပ
ြ :ရ။ ေအာက်ပါကိစtရပ်များတွင်

(င)

အရန်ထားရှိမ2 သည်အလိုအေလျာက် ပျက် ြပယ် သည်−
(၁)
ကန်<သတ်ကာလ ေကျာ်လွန်သည့်အခါ
(၂)
ေလ1ာက်ထားသူက ယင်းအရန်ထားရှိမ2ကို |ုပ်သိမ်းသည့်အခါ သို<မဟုတ်
(၃)
ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့် ဦးစီးဌာနတို<က ယင်းအရန်ထားရှိမ2 သို<မဟုတ် ခွဲေဝချထားမ2အား
အစားထိုးရန် သေဘာတူညီသည့်အခါ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရန်ထားရှိေပးရန် ယှ9် 3ပိ:င်ေတာင်းဆိုမ2အား ကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခ
ြ ားများအား အကန<်အသတ် ြဖင့်သာ ရရှိ(ိုင်သည့် အခါ တွင်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲတစ်ခုတည်းကို လိုင်စင်ရရှိသူများ က ယှ9် 3ပိ:င် ေတာင်းဆိုလာပါက ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ် အတွဲ ကို တစ်ဦးထက် ပိုေသာ လိုင်စင် ရရှိသူများအတွက် အရန် ထား ေပး(ိုင်သည်။ သို<ရာတွင် သုံးစွဲသူ ၏ အမှာစာ
အေထာက်အထား အပ
ြ ည့်အစုံကိုတင် ြပ(ိုင်သည့် လိုင်စင်ရရှိသူကိုသာ ဦးစွာခွဲေဝေပးရမည်။
(စ)

ေလ1ာက်ထားချက်ကို စ9်းစားခ
ြ င်း
(၁)

ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ်ခွဲေဝ
ချထားခ
ြ င်း သို<မဟုတ် အရန်ထားရှိ ြခင်း များ ြပ:လုပ် ရာ တွင် ေအာက်ပါ အချက် များ ကို
ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည်(၁-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ လမ်းVWန်မူများ၊
(၁-၂) သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊
(၁-၃) အသုံးြပ:ရန်အဆို ြပ:ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အပိုင်းအ ြခား သည် သင့်ေလျာ်မ2
ရှိ / မရှိ၊
(၁-၄) ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့်အ ြခားစိတ်ပါ၀င်စားသူများ၏ သေဘာထားအမ
ြ င်
(၁-၅) ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆေသာ အခ
ြ ားကိစtရပ်များ၊
(၂) ဦးစီးဌာနသည်ေလ1ာက်ထားမ2(ှင့် စပ်လျ9်း၍ပိုမိုရှင်းလင်းေစရန် အတွက် စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း ရန်
လိုအပ်သည့်အခါေလ1ာက်ထားသူအား တိုက်|ိုက် ဆက်သွယ် ရမည်။
(၃)
ဦးစီးဌာနသည်
ေလ1ာက်ထားချက်ေပ.မူတည်၍
ခွင့် ြပ:ေပး(ိုင်မည့်
အတိုင်းအတာ၊
သတ်မှတ်ေပးမည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ၊ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စ9်များ၊ လိပ်စာ (addresses)များကို
ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်စ9်များကို ေရွးချယ်ရာတွင်
ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် အတွင်းရှိ လက်ရှိခွဲေဝချထားမ2ကို ထည့်သွင်းစ9်းစားရမည်။

-၁၀(၄)

(ဆ)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမ
ြ စ်တစ်ခုတည်းအတွက် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေလ1ာက်ထားချက်များ
ရှိပါက ဦးစီးဌာနသည် ပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်သည့် ေလ1ာက်လWာ ကို ဦးဆုံး ေဆာင်ရွက်ေပးရ မည်။
ဦးရာလူစနစ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ ေဆာင်ရွက် ြခင်းြဖစ်သည်။
နံပါတ်များသတ်
ချထားြခင်းလုပ်ငန်းစ9်
းသတ်မှတ်ချထား
(၁)
ဦးစီးဌာနသည်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ေလ1ာက်ထားချက်ကို
ေသချာစွာ
စ9်းစားပ
3 ီး၊
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် စာရင်းများအား အချိန်(ှင့်တေပ
ြ းညီ ြပ:စု 3ပီးပါက ေလ1ာက်ထား ချက်များကို
လက်ခံ ရရှိ 3ပီး (၄၅) ရက်အတွင်း နံပါတ်ချထားေပးမ2 ကို ေလ1ာက်ထားသူအား စာဖ
ြ င့်
အေက
X ာင်း Xကား ရမည်။
(၂)
ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ၊ နံပါတ်စ9်များ(ှင့် လိပ်စာများ (addresses)
သတ်မှတ်ချထားေပးမ2ကို အိုင်တီယူ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းလWာ (ITU's Operational
Bulletin) တွင် ထည့်သွင်း ေက
X ညာ(ိုင်ရန် အိုင်တီယူ သို< အေက
X ာင်း က
X ား ရမည်။
(၃)
ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသည့်အ ြခားသူများ(ှင့် သုံးစွဲသူများအား ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ
ခွဲေဝသတ်မှတ် ြခင်း (ှင့်ပတ်သက်၍ အေက
X ာင်း Xကားမည်မဟုတ်သည့်အတွက် ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်အရင်းအမ
ြ စ်များခွဲေဝချထားခ
ြ င်းခံရသည့် လိုင်စင်
ရရှိသူသည်
ဝန်ေဆာင်မ2
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အ ြခားသူများ(ှင့် သုံးစွဲသူများထံ ဆက်သွယ်အေက
X ာင်း Xကားရမည်။
(၄)
ဦးစီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ် ြပန်ေ Xကညာသည့် အချိန်(ှင့်တေပ
ြ းညီ ြပ:စုထားေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် သတ်မှတ်ချထားေပးထားသည့် နံပါတ် များ
ပါ၀င်ရမည်။

(ဇ)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်
စ9်အပိ
အပိုင်းအခ
ြ ားသစ်များ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထား သတ်မှတ်ချက်
ေြပာင်းလဲမ2များ
(၁) ဦးစီးဌာနသည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခ
ြ ားသစ်များ သို<မဟုတ် နံပါတ်အပိုင်းအခ
ြ ား၏
အေရးပါေသာအပိုင်းများအား မသတ်မှတ်မီ အနည်းဆုံး (၄၅) ရက် Dကိ:တင်၍ အေက
X ာင်း Xကားစာ
ထုတ် ြပန်ရမည်။ ဦးစီးဌာနသည် အဆိုပါအပိုင်းအခ
ြ ားများအတွက် ေလ1ာက်လWာစတင်လက်ခံ
မည့်ေန<ကို သတ်မှတ်ေပးရမည် ြဖစ် 3ပီး ထိုေန<မတိုင်မီ မည်သည့် ေလ1ာက်ထားမ2ကိုမ1 လက်ခံ ြခင်း
မပ
ြ :ရ။
(၂)
ဦးစီးဌာနသည် အိုင်တီယူ-တီထံသို< ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်
လျာထား
သတ်မှတ်ချက်
ေပ
ြ ာင်းလဲမ2များကို အိုင်တီယူ-တီ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းလWာ ( ITU-T opernational
bulletin) တွင် ထည့်သွင်း ေက
X ညာေပး(ိုင်ရန် အတွက် အေက
X ာင်း Xကား ရမည်။
(၃)
ဦးစီးဌာနမှ သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင် ြမင်ယူဆပါက ြပည်ပဆက်သွယ်ေရး အဖွဲ[အစည်းများသို<
လိုအပ်သလိုအသိေပး အေက
X ာင်း Xကား(ိုင်သည်။
(စျ)
စျ)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ
ပမာဏ ေလ1ာက်ထားချ
ားချက်များအား
းအား ြငင်းပယ် ြခင်း
ဦးစီးဌာနသည်(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏအားခွဲေဝချထားေပးရန် သို<မဟုတ် အရန် ထား ရှိေပးရန်
ေလ1ာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်(ိုင်သည်။
(၂)
ေအာက်ပါအချက်များ(ှင့်ပတ်သက်၍ေလ1ာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်(ိုင်သည်(၂-၁) လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ တင် ြပ(ိုင် ြခင်းမရှိလ1င်၊
(၂-၂) ေလ1ာက်ထားချက်သည်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် (ှင့် ကိုက်ညီမ2
မရှိလ1င်၊

-၁၁(၂-၃) ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်း လုံေလာက်ေသာ
သေကတတိ
N
ု အရင်းအမ
ြ စ် (short code resources) ရရှိ(ိုင်မ2 ကို ကာကွယ်
ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်လ1င်
(၂-၄) ဦးစီးဌာနမှ သင့်ေလျာ်သည် ဟုယူဆေသာ အခ
ြ ား အေက
X ာင်း ကိစtရှိလ1င်
(၃)

(ည)

ေလ1ာက်ထားချက်ကို အပ
ြ ည့်အဝခွင့်မ ြပ:ဘဲ ြဖစ်ေစ၊ ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာသီးြခား စည်းကမ်းချက်
များပူးတွဲထုတ် ြပန်၍ ြဖစ်ေစပ
ြ :လုပ်(ိုင်သည်။ အဆိုပါစည်းကမ်းချက် များသည် ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (ှင့် ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ခွဲေဝချထားေပးေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အရင်းအမ
ြ စ် (numbering resources) အား အသုံးြပ:ပုံ၊ စီမံခန်<ခွဲပုံတို<
(ှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ကိုက်ညီရမည် ။ အဆိုပါ သီးသန်<စည်းကမ်းချက်များကို
နံပါတ်ခွဲေဝချထားစ9်တွင် စာဖ
ြ င့် တစ်ပါတည်း ေရးသား ေဖာ် ြပရမည်။
(၄)
ေလ1ာက်ထားချက်အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားလုံးေသာ် လည်းေကာင်း
ြငင်းပယ်သည့်အခါတွင် ြဖစ်ေစ
သို<မဟုတ်
သီးြခားစည်းကမ်းချက်များဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပ:သည့်
အခါတွင် ြဖစ်ေစ ဦးစီးဌာနသည် ထိုသို< ြပ:လုပ်ရ ြခင်း၏ အေက
X ာင်းရင်းကို ေလ1ာက်ထားသူ ထံ
စာဖ
ြ င့်အေက
X ာင်း က
X ား ရမည်။
(၅)
ေလ1ာက်ထားသူ(ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ(ွးများပ
ြ :လုပ် 3ပီးေနာက် မူ လ ေလ1ာက်ထားချက် ကို
ြငင်းပယ်ရန် ြဖစ်ေစခဲ့သည့် အေက
X ာင်းရင်းများ (ှင့် ဆန<်ကျင်မ2မရှိေစပဲ ေလ1ာက်ထား
သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ြဖည့်ဆည်းေပးသွား(ိုင်မည့် အခ
ြ ားေသာ ခွဲေဝချထားမ2 တစ်မျိ:းကို
ြပ:လုပ်ေပး(ိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ေရးနံ
ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချ
အား ေြပာင်းလဲ ြခင်း
ဝချထားမ2
ားမ2အား
(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏခွဲေဝရရှိထားသူများသည် ေအာက်ပါ အချက် များ(ှင့် ပတ်သက်၍
ေပ
ြ ာင်းလဲလိုပါက ဦးစီးဌာနသို< တင် ြပေလ1ာက်ထား ရမည်−
(၁-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးသေကတ
N
ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း၊
(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2(ှင့်စပ်လျ9်းသည့်မူလရည်ရွယ်ချက်
အသုံးြပ:ပုံအားေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း သို<မဟုတ်

ပိုင်ဆိုင်မ2အား
သို<မဟုတ်

(၁−၃) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ကို အသုံးြပ:ခ
ြ င်း(ှင့် သက်ဆိုင် သည့် အေခ
ြ အေန ကို
ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း
(ဋ)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးသေကတမျ
N ားအား |ုပ်သိမ်းြခင်း (ှင့် ြပန်လည်အပ်(ှံြခင်း
(၁)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား အသုံးြပ:ရာတွင် သို<မဟုတ် ခွဲေဝချထား ေပးရာတွင်
ေအာက်ပါအချက်များ
(ှင့်ကိုက်ညီမ2
မရှိပါက
ဦးစီးဌာနသည်
ခွဲေဝချထားသည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏ အားလုံးကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေသာ်လည်း
ေကာင်း |ုပ်သိမ်း (ိုင်သည်(၁-၁) သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံVWန်းများ(ှင့် ကိုက်ညီမ2မရှိ ြခင်း၊
(၁-၂) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားချက်(ှင့် ကိုက်ညီမ2မရှိ ြခင်း
သို<မဟုတ်
(၁-၃)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာသီးြခားစည်းကမ်း
ချက်များ(ှင့်
ကိုက်ညီမ2မရှိ ြခင်း၊

-၁၂(၂)

(၃)

ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားေပးသည့် လက်ရှိအသုံးြပ:ေနသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်စ9်
အပိုင်းအခ
ြ ားကို စိတ်ပါ၀င်စားသူများ (ှင့် (၄၅)ရက်ထက် မနည်း ေသာ တိုင်ပင်ေဆွးေ(ွးမ2ကို
ြပ:လုပ် 3ပီးမှသာ |ုပ်သိမ်း(ိုင်သည်။ တိုင်ပင် ေဆွးေ(ွး မ2 ြပ:လုပ် 3ပီးေနာက် အေက
X ာင်း Xကားရမည့်
ကာလသည် ရက် ေပါင်း (၉၀) ထက် မနည်း ေစရ။
အကယ်၍ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2တစ်ခုလုံး ကို ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း (၆)လ အတွင်းလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက် ြခင်းမရှိလ1င် စိတ်ပါ၀င်စား
သူများ (ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ(ွး 3ပီးေနာက် ခွဲေဝချထားမ2ကို |ုပ်သိမ်း(ိုင်သည်။ တိုင်ပင် ေဆွးေ(ွးမ2
ြပ:လုပ် 3ပီး ေနာက် အေက
X ာင်း Xကားရမည့် ကာလသည် ရက် ေပါင်း (၉၀) ထက် မနည်း ေစရ။

(ဌ)

ခွဲေဝေပးထားသည့်ဆက်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ြပန်လည်အပ်
အပ်(ှ(ံှြခင်း
(၁)
လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ကို အသုံးြပ:ရန် မလိုအပ် ေတာ့
သည့်အခါဦးစီးဌာနသို< ေဆာလျင်စွာ ြပန်လည် အပ်(ှံရမည်။
(၂)
လိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အတွဲ အပ
ြ ည့်အစုံကိုသာ ြပန်လည် အပ်(ံှ(ိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲ ကို ခွဲ၍အပ်(ှံ ြခင်းမပ
ြ :ရ။

(ဍ)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ |ုပ်သိမ်းြခင်း(ှင့် ြပန်လည်ခွဲေဝချထား
ဝချထားြခင်းအတွက် တာဝန် ရှိမ2မ2
(၁)
ဦးစီးဌာနက ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝမ2ကို |ုပ်သိမ်း၍ အခ
ြ ားနည်း

(၂)
၁၆။
၁၆။

တစ်မျိ:းမျိ:းဖ
ြ င့်

ြပန်လည်ခွဲေဝချထားသည့်အခါတွင် ယခင်ခွဲေဝချထားေပးသည့် နံပါတ်(ှင့် အလားတူသည့် “စံ”
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်တစ်ခုခု ြဖင့်
ြပန်လည်ခွဲေဝေပးရမည်။
ဤသို<
ြပ:လုပ် ြခင်းကို
အလွန်အဖိုးတန်သည့်နံပါတ်ေကာင်းများ (golden number)
|ုပ်သိမ်း ြခင်း(ှင့်
ြပန်လည်ခွဲေဝခ
ြ င်းြပ:လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံး ြပ:(ိုင်သည်။
အထက်တွင်
မည်သို<ပင်ေဖာ် ြပေစကာမူ
နံပါတ်များ|ုပ်သိမ်းြခင်း
(ှင့်
ြပန်လည်
ခွဲေဝခ
ြ င်း(ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်တာဝန်မရှိေစရ။

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား စီမံခန်<ခွခဲွြခင်း
(က) အလုံးစုံတာဝန်ရှိမ2ဦးစီးဌာနသည်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်
ဆိုင်ရာ
စီမံခန<်ခွဲမ2ကိစtအရပ်ရပ်(ှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိ 3ပီး မည်သည့်လုပ်ငန်းကို မဆို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
သို<မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူများမှ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ယူဆေသာ မည်သည့် လုပ်ငန်းကိုမဆို
တာဝန်ယူေစရမည်။
(ခ)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား စစ်ေဆးမ2လုပ်ငန်းစ9်(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
ခွဲေဝချထားမ2
ရရှိထားသူတိုင်းသည်
ဦးစီးဌာန
သို<
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆိုင်ရာ(ှစ်စ9် ြပန်လည်တင် ြပချက် ကို တင် ြပ ရမည်။ ထိုတင် ြပချက်တွင်
ြပကUဒိန်(ှစ်ကုန်ဆုံး ချိန်ထိ အကျ:ံးဝင်ေသာ အချက်အလက်များကို ေဖာ် ြပရမည် ြဖစ် 3ပီး ဦးစီးဌာန
မှ ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း တင် ြပ Xကရမည်။ သို<ေသာ် ထိုသို<တင် ြပရမည့်ရက် မှာ အများအားဖ
ြ င့်
(ှစ်တစ်(ှစ်မကုန်ဆုံးမီ ရက်ေပါင်း(၄၅) ရက်အတွင်းြဖစ်ရ မည်။
(၂)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးမ2တိုင်းအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ဆိုင်ရာ(ှစ်စ9်
ြပန်လည်တင် ြပချက်တွင် ေအာက်ပါအချက် အလက်များကို ေဖာ် ြပရမည်(၂-၁) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2အား လက်ရှိအသုံးြပ:ပုံ၊
(၂-၂) သုံးစွဲသူများအား ခွဲေဝချထားေပးသည့် လက်ရှိဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် များ၊
(၂-၃) လျာထားသည့် နံပါတ်တိုးချဲ[မ2 အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူ ၏ အမှာစာများ
အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ား အသုံးြပ:လိုမ2 အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း

-၁၃-

(ဂ)

(ဃ)

၁၇။

ဖယ်ချန်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
(ှင့်တကွ ရှင်းလင်း ချက် များ၊
(၂-၄) သုံးစွဲသူများမှတစ်ပါး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု ေက
X ာင့် ပုဂŒိ:လ် တစ်ဦး ဦး ကို
ခွဲေဝေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲများ
(၃)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9် ြပန်လည်တင် ြပချက် တိုင်း တွင် ေအာက်ပါ အချက်များ
ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
(၃-၁) ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် အပိုင်းအခ
ြ ား အတွင်း
ြဖစ်ေပ.လာ(ိုင်သည့် (၃) (ှစ်အတွက် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခန်<မှန်း လိုအပ်ချက်၊
(၃-၂) လိုင်စင်ရရှိသူမှ ဆက်လက်အရန်ထားရှိမည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ပမာဏ များ
အတွက် ကျိ:းေက
X ာင်း ရှင်းလင်းချက်(ှင့်
(၃-၃) ဦးစီးဌာနမှ ေတာင်းဆိုထားသည့် အခ
ြ ားအချက်အလက်များ
(၄)
အဆိုပါ အချက်အလက်များ အား တင် ြပရာတွင် ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထား သည့် ပုံစံအတိုင်း
တင် ြပ Xကရမည်။ သို<ေသာ် အဖွဲ[အစည်း တစ်ခုခု မှ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ဆိုင်ရာ (ှစ်စ9်
ြပန်လည်တင် ြပချက် ကို တင် ြပရာတွင် ဦးစီးဌာနက သတင်း အချက် အလက်များ စုေဆာင်းြခင်း
သို<မဟုတ် စိစစ်သုံးသပ် ြခင်း တို< အတွက် အဆိုပါအဖွ[ဲ အစည်းအား ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးြဖစ်ေစ သည့်
သတင်း အချက်အလက်များကို ေတာင်းဆို ြခင်းမပ
ြ :ရ။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ေရး (ှစ်စ9်အစီရင်ခံစာဦးစီးဌာနသည်
‘ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်
(ှစ်စ9်
အစီရင်ခံစာ’
ကို
ြပ:စုေရးဆွဲထုတ် ြပန်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ တွင် ဌာနတစ်ခု၏ လုပ်ငန်း တာ၀န် များ ဆိုင်ရာ
စီမံအုပ်ချ:ပ်မ2 အချက်အလက်များ၊ လက်ရှိ ဆက်သွယ် ေရး နံပါတ်များ ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာ
အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (ှင့် အနာဂတ် လိုအပ်ချက် များ အတွက် Dကိ:တင်ခန်<မှန်းချက်၊
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား
သတ်မှတ်ချက်
တိုးတက်လာမ2၊
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ေရး
ဆိုင်ရာ
ကွန်ဗင်းရှင်းများ
အား
ြပင်ဆင်ရန်လျာထားချက်အေသးစိတ် (ှင့် အခ
ြ ား ဆက်(ွယ်သည့် အေက
X ာင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
အခ
ြ ားသူများထံ အေက
X ာင်း Xကားရန်လိုအပ် ြခင်း(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချထားသည့်အခါ
ယင်း
ခွဲေဝချထားမ2ကို
ရရှိသူ
သည်
အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူများ (ှင့် လိုအပ်ပါက ြပည်ပမှ အာဏာပိုင်အဖွဲ[အစည်းများ
အား အေက
X ာင်း Xကားရန်(ှင့် ည;ိ(ိ2င်း ေဆာင်ရွက် ရန် တာဝန်ရှိသည်။
(၂)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏခွဲေဝချထားမ2ကို ရရှိထားသူများ အေနဖ
ြ င့် ခွဲေဝ ေပးထားသည့်
ဆက်သွယ်ေရး သေကတမျ
N ား(ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အတွဲ များ ကို စတင် အသုံး ြပ:
သည့်ရက်စွဲများအား အေက
X ာင်း Xကား ရမည့် ၄င်း တို< ၏ အဖွဲ[အစည်းများ (ှင့် ဆက်သွယ်ထားရှိမ2
အေခ
ြ အေန အား ဦးစီး ဌာန သို< စ9်ဆက်မ ြပတ် တင် ြပရမည်။
(၃)
ဦးစီးဌာနသည် ယင်းေဆာင်ရွက်ရမည့်အဖွဲ[အစည်းများ၏ စာရင်းကို ြပ:စုထား ရမည် ြဖစ် 3ပီး
ဦးစီးဌာနမှ
အချက်အလက်ရယူရန်
လိုအပ်သည်ဟု
ထင် ြမင်
ယူဆေသာ
ယင်းစာရင်းေပ.ရှိအဖွဲ[အစည်းများ(ှင့်
အခ
ြ ားသူများအား
အလွယ်
တကူေတာင်းဆိုမ2
ြပ:လုပ်(ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျ
လျာထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများ(ှင့် အချက်အလက်အစုအေဝး (Database) ြပ:စု ြခင်း
(က) အချက်အလက်အစုအေဝးမှတ်တမ်း
ဦးစီးဌာန
သည်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားချက်
တွင်
ပါဝင်သည့်
ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်အပိုင်းအခ
ြ ားများ၊ ဆက်သွယ်ေရးသေကတမျ
N ား (ှင့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲ များ၏

-၁၄-

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

အေခ
ြ အေနများ(ှင့် ပတ်သက်သည့် ြပည့်စုံရှင်းလင်းေသာ မှတ်တမ်းများ (records) (ှင့်
အချက်အလက်အစုအေဝး (Database) များကို ထိန်းသိမ်း ထားရမည်။ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား
သတ်မှတ် ချက် အ ြပည့်အစုံ ကို ဦးစီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်း ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အေနဖ
ြ င့်
ေဖာ် ြပရမည်။ ယင်းမှတ်တမ်းအား လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ[အစည်းများက ရရှိ(ိုင်ေစရမည်။
အရန်ထားရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များလိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦး၏ အရန်ထားရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား စီးပွားေရး အရ ထိခိုက်မ2
မရှိပါကဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် တွင် ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။ အရန်ထားရှိ
ထားေသာ နံပါတ်များ(ှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုသူများအေနဖ
ြ င့် အဆိုပါ ဆက်သွယ်ေရး
သေကတ
N သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲ များအား အရန်ထားရှိသူ ထံ ဆက်သွယ် ရမည်။
ေပ
ြ ာင်းလဲမ2များအား ထုတ် ြပန် ြခင်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထား သတ်မှတ်ချက်အား အချိန်(ှင့် တေပ
ြ းညီ ြပ:စု ရမည့်အ ြပင်
ဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့် သင့်ေလျာ်ေသာ ကာလများတွင် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားေပးြခင်း၊
အရန်ထားရှိ ြခင်း သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပး
ထားေသာ၊ အရံထား ရှိေသာ သို<မဟုတ် |ုပ်သိမ်းခံရေသာ နံပါတ်စ9်အပိုင်းအခ
ြ ားများ၊ ခွဲေဝ ချထားမ2ကို
ရရှိသူများ၊ |ုပ်သိမ်းခံရသူများ (ှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက် သည့် ရက်စွဲ တို<ကိုလည်း ထုတ် ြပန်ရမည်။
အေခ
ြ အေနပ
ြ အVWန်းများ(၁)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် ပါရှိသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များ
သို<မဟုတ် သေကတမျ
N ားအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထား သည် ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်းမရှိသည်
ြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အမျိ:းအစား(ှစ်မျိ:း အနက် တစ်မျိ:း မျိ:းတွင် အကျ:ံး ဝင်သည်။
(၁-၁) သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ သို<မဟုတ် သေကတ
N များ ဆိုသည်မှာ သီးသန်<အသုံးြပ:ရန်ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် ဖယ်ချန်ထား သည့် ဆက်သွယ် ေရးနံပါတ် များ

(၂)

(၃)

သို<မဟုတ် သေကတမျ
N ားကို ဆိုလိုသည်။ (ဥပမာ− Dကိ:းဖုန်းများ၏နယ်ေြမသေကတ
N (ှင့်
မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ သေကတ)
N
(၁-၂) နံပါတ် သို<မဟုတ် သေကတ
N သတ်မှတ်မ2သည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် တစ်ခု သို<မဟုတ်
သေကတတစ်
N
ခုခုအား ရရှိ(ိုင်မ2ကို ေသာ် လည်း ေကာင်း ၊ အခ
ြ ားတနည်းနည်းကို
ေသာ်လည်းေကာင်း VWန်းဆို ြခင်း မဟုတ်ပါ ။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း မရှိ ေသာ နံပါတ် သို<မဟုတ်
သေကတမျ
N ားသည်ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်ခွဲေဝ ချထားြခင်း သို<မဟုတ် အရံထားရှိ ြခင်းမပ
ြ :လုပ်
(ိုင်ပါ။
သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးသေကတမျ
N ား သို<မဟုတ် နံပါတ် များ တွင်
ေအာက်ေဖာ် ြပပါအေခ
ြ အေနပ
ြ အVWန်းတစ်ခုခု ပါရှိရမည်(၃-၁) “ခွဲေဝချထားေသာ” ဆိုသည်မှာ ပုဂŒိ:လ်တစ်ဦးဦးအတွက် ခွဲေဝ ေပး ထားပ
3 ီး၊
ထိုပုဂŒိ:လ်၏အမည်(ှင့် ယှ9်တွဲေဖာ် ြပထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး သေကတမျ
N ား(ှင့်
နံပါတ်များကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသို< “ခွဲေဝချထားေသာ” ဆက်သွယ်ေရးသေကတမျ
N ား (ှင့်
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် အတွဲ အများစု သည် လက်ရှိအသုံး ြပ:ေနခ
ြ င်း ြဖစ်(ိုင် ေသာ်
လည်း ယင်းမှတ်တမ်းများ တွင် စတင်အသုံးြပ:သည့် ရက်စွဲများ မပါ၀င်ရ။ ထို< ြပင်
ေလ1ာက်ထားသူတစ်ဦးမှ လုပ်ငန်းမစတင်မီ စီးပွားေရး အရ ထိခိုက်(ိုင်သည့်
အချက်လက် များ ကို ကာကွယ်ရန် ဟူ ေသာ အေက
X ာင်းြပချက် ြဖင့် ထိန်းသိမ်းထားပါက
အဆို ပါ ခွဲေဝ ချထားမ2 အေသးစိတ် အား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထား သတ်မှတ် ချက်
တွင် ေဖာ် ြပ ြခင်း မရှိရ။

-၁၅(၃-၂) “ေပ
ြ ာင်းေရW[သူများအတွက်သာခွဲေဝချထားေသာ” ဆိုသည် မှာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်
အပိုင်းအခ
ြ ားတစ်ခုမှ အခ
ြ ားတစ်ခုသို< ေပ
ြ ာင်းေရW[လိုသည်ဟု ေဖာ် ြပထားေသာ ပုဂŒိ:လ်
တစ်ဦးဦး အတွက် ခွဲေဝချထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးသေကတ
N သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်အတွဲကို ဆိုလိုသည်။ ထိုသို<ခွဲေဝချထားခ
ြ င်းသည် ယာယီသာ ြဖစ်(ိုင်ေသာ် လည်း
သင့် ေလျာ်ေသာ သတ်မှတ်ကာလေနာက်ပိုင်းတွင် ခွဲေဝ ချထား ေရး စံသတ်မှတ်ချက်များ
(ှင့် ကိုက်ညီမ2ရှိပါက ယင်း ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲအား လုပ်ငန်း အသစ်များ
အတွက် အသုံးြပ:(ိုင်ေ က
X ာင်း ကို ဦးစီးဌာနမှ ဆုံးြဖတ်(ိုင်သည်။ ယင်း ဆက်သွယ်ေရး
သေကတ
N သို<မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ၏ အေခ
ြ အေနပ
ြ အVWန်းသည်လည်း
ေပ
ြ ာင်းလဲ သွားမည်။
(၃-၃) “လစ်လပ်ေသာ”- ဆိုသည်မှာ ယင်း ဆက်သွယ်ေရးသေကတ
N သို<မဟုတ် နံပါတ်အတွဲ
သည် ခွဲေဝချထားရန် သို<မဟုတ် အရန်ထား ရှိရန် ရရှိ(ိုင်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသို<
“လစ်လပ်ေသာ” ဟု ေဖာ် ြပထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲ တစ်ခုသည်
စာရင်းကို ေနာက်ဆုံး ြပ:စုထားသည့်အချိန်(ှင့် ယင်းဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အတွဲ ကို
ေလ1ာက်ထားသည့်အချိန် ကာလ အတွင်း
လိုင်စင်ရရှိသူ အခ
ြ ားတစ်ဦးဦး မှ
ေတာင်းခံထားပ
3 ီး ြပ:(ိုင်သည်ကိုလည်း ေလ1ာက်ထားသူက သတိ ြပ:ရမည်။
(၃-၄) “သီးြခားရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလစ်လပ်ေသာ”-ဆိုသည်မှာသီးြခားရည်ရွယ်ချက်များ
အတွက်သာ လစ်လပ်ထားရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်စ9်အပိုင်း အခ
ြ ားများကို
ဆိုလိုသည်။
(၃-၅) “ထိန်းသိမ်းထားေသာ” - ဆိုသည်မှာ ထပ်မံအေက
X ာင်းမက
X ားမီ အချိန်ထိ (သို<မဟုတ်)
ရက်စွဲေဖာ် ြပထားပါက ယင်းရက်စွဲမတိုင်မီအထိ ထိန်းသိမ်းထား ေသာ ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်အတွဲကို ဆိုလိုသည်။

၁၈။

(၃-၆) “အရန်ထားရှိေသာ” - ဆိုသည်မှာ ေလ1ာက်ထားသူ ((ှင့်/ သို<မဟုတ်) ဦးစီးဌာနမှ
အတည် ြပ:ချက်အရ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ယာယီခွဲေဝချထား ြခင်းကိုဆိုလို
သည်။ စီးပွားေရးအရ လ1ိ:<ဝှက်အပ် သည့် ကိစtရပ် များ အား ထည့်သွင်း စ9်းစား၍
အရန် ထား ရှိရန် ေလ1ာက်ထားသူ၏ အမည်ကို ပုံမှန်အားဖ
ြ င့် မေဖာ် ြပရ။
ခွဲေဝချ
အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ အသုံး ြပ:မ2အတွက် စည်းကမ်းချက်များ
ဝချထားသည်
ားသည့် နံပါတ်စ9်အပိ
(က) အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏအား အသုံးြပ:ခ
ြ င်း (ှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာန က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ
ခွဲေဝချထားမ2များအားလုံး အတွက် အေထွေထွ စည်းကမ်း ချက်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်သည်−
(၁) ေလ1ာက်ထားချက်တွင် ေဖာ် ြပထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို
အသုံးြပ:ရမည်။
(၂)
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ရရှိထားသည့် မူလ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ယင်းနံပါတ်များအတွက်
တာဝန်ရှိေစရမည်။
(၃)
လိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ(ှင့် နံပါတ်အတွဲများအား လဲလှယ် ြခင်း
သို<မဟုတ် ေရာင်းဝယ် ြခင်းမပ
ြ :ရ။
(၄)

လိုင်စင်ရရှိသူအား နံပါတ်ခွဲေဝချထားမ2သည် ၄င်း(ှင့် “ရာသက်ပန်” သက်ဆိုင်မ2ရှိသည်။ သို<ေသာ်
မည် သည့်လိုင်စင်ရရှိသူ၊ သို<မဟုတ် သုံးစွဲသူ တစ်ဦး ကမ1 ဦးစီးဌာနမှ ခွဲေဝချထားသည့်
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များအား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ။

-၁၆(၅)

(၆)
(၇)

(၈)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝေပးခ
ြ င်းခံရသည့် လိုင်စင်ရရှိသူအေနဖ
ြ င့် ၄င်းအား အသုံးြပ:ရန်
ခွင့် ြပ:ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သာလ1င် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်များကို အသုံး
ြပ:ရမည်။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2ကို ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ အသုံးြပ:မ2ကို
မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ပမာဏကို
ရရှိထားသူများသည်
ဦးစီးဌာနမှ
ခွင့် ြပ:ချက်
တစ်စုံတစ်ရာမရှိလ1င် ၄င်းအားခွဲေဝေပးထားသည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ကို အေက
X ာင်းြပ:၍
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ1 တာ၀န်ယူေစခ
ြ င်းမရှိေစရ။
သုံးစွဲသူအသစ်အတွက် နည်းပညာအရ နံပါတ်စတင်အသုံး ြပ:ခ
ြ င်းကို ြပ:(ိုင်ပါက သုံးစွဲသူ
အချင်းချင်း နံပါတ်လWဲေြပာင်း ြခင်းကို ခွင့် ြပ:သည်။
သို<ေသာ် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အား
အသုံးမပ
ြ :ပဲထားခ
ြ င်း မှ ကာကွယ် ရန် အတွက် အသုံးြပ:လိုသူများသည် ၄င်းတို<၏ ဆက်သွယ်ေရး
နံပါတ်အား ရက်ေပါင်း (၁၀၀) အတွင်း အသုံးြပ:ရမည်။ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်အား
အသုံးြပ:ခ
ြ င်းဆိုသည်မှာ - “အများပ
ြ ည်သူ သုံး တယ်လီဖုန်း ကွန်ရက် တွင် ယင်း

(ခ)

ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် အား ေခ.ဆို(ိုင် ြခင်း” ကို ဆိုလိုသည်။
(၉)
လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးသည် ဦးစီးဌာနမှ ၄င်းအားခွဲေဝချထားေပးသည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်မှအပ
အခ
ြ ား ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များကို အသုံးမပ
ြ : ရ။
(၁၀) လိုင်စင်ရရှိသူများအားလုံးသည်
လိုအပ်ေသာ
မည်သည့်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်
ဆိုင်ရာေပ
ြ ာင်းလဲမ2များကိုမဆို တစ် 3ပိ:င်နက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ရွက် ရမည်။
ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်(ှင့် သက်ဆိုင် သည့် စည်းကမ်း
ချက်များအထက်ေဖာ် ြပပါ အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များအပ
ြ င် ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9်
အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်း ြပ:လုပ်သည့် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2များ(ှင့် သက်ဆိုင်သည့်စည်းကမ်း
ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်။
(၁)
(၂)

(၃)

(၄)

‘နယ်ေြမသေကတ’မျ
N
ားသည် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးထက် (ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ
သီးသန်<သေကတအဖ
N
ြ စ် ြဖင့်သာ ပို၍ဆက်စပ်မ2ရှိရမည်။
အကယ်၍လိုအပ်ပါကနယ်ေြမသေကတအသီ
N
းသီးအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ပထဝီ၀င်ေဒသကို
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ရမည်။ ကနဦးအားြဖင့် ယင်းနယ်ေြမေဒသ များသည် လက်ရှိ
ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်အရ တည်ဆဲ ဆက်သွယ်ေရးဇုန် များ(ှင့် ကိုက်ညီမ2
ရှိရမည်။
ဦးစီးဌာနသည် ပထဝီ၀င် ေဒသ အလိုက် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲများအား သက်ဆိုင်ရာ
ဆက်သွယ် ေရးဇုန်သေကတ၏ေနာက်
N
တွင်ထားရှိ ြခင်း ြဖင့် လိုင်စင်ရရှိသူများထံ လိုအပ်သလို
ခွဲေဝချထားရမည်။ ထိုသို< ခွဲေဝေပး မည့် ဆက်သွယ် ေရး နံပါတ်အတွဲတွင် ပုံမှန်အားဖ
ြ င့်
အစ9်လိုက်ရှိေသာ ကိန်းဂဏန်း ၁၀,၀၀၀ ပါရှိရမည် ြဖစ် 3ပီး အချိ:<ေသာကိစtရပ်များတွင် ၁၀,၀၀၀
ထက် ပိုများေသာ သို<မဟုတ် ပိုနည်းေသာ နံပါတ် အတွဲ များလည်း ြဖစ်(ိုင်သည်။
လိုင်စင်ရရှိသူအားလုံးသည် 3မိ:<တွင်းေခ.ဆိုမ2များ ြဖစ်သည့်တိုင်ေအာင် (ိုင်ငံ အလိုက် သီးသန်<
နံပါတ်များကို အပ
ြ ည့်အဝ |ိုက်(ှိပ်ေခ.ဆိုသည့်ေခ.ဆိုမ2 များအား ချိတ်ဆက်ေပးက
X ရမည်။

-၁၇(ဂ)

(ဃ)

ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် (ှင့် သက်ဆိုင် သည့်
စည်းကမ်းချက်များအထက်ေဖာ် ြပပါ
အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များအပ
ြ င်
ပထဝီဝင်ေဒသအလိုက်
မဟုတ်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်စ9် အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်း ြပ:လုပ်သည့် ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ် ခွဲေဝချထားမ2များ(ှင့်
သက်ဆိုင်သည့်စည်းကမ်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်။
‘နယ်ေြမသေကတ’မျ
N
ားသည်
သက်ဆိုင်ရာ
လိုင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးထက်
(ိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ
သီးသန်<သေကတအဖ
N
ြ စ် ြဖင့်သာ ပို၍ဆက်စပ်မ2ရှိရမည်။
(၁)
ပထဝီေဒသအလိုက်မဟုတ်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မ2လုပ်ငန်းများ
အတွက်
ဆက်သွယ်ေရးသေကတ
N များသည် (ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သီးသန်< သေကတ
N ပါရှိရမည်။
(၂)
ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်အတွဲများအား လိုင်စင်ရရှိသူများအား လိုအပ် သလို
ခွဲေဝချထားရမည်။
ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ခွဲေဝချထားမ2ဆိုင်ရာ အခ
ြ ားေသာ သီးြခား စည်းကမ်း ချက်များအကယ်၍ သင့်ေလျာ်ညီVွတ်မ2ရှိပါက ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ခွဲေဝချ ထားမ2
အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်ရပ်အတွက် သီးြခားစည်းကမ်းချက်များကို ထပ်မံ သတ်မှတ်(ိုင်သည်။ ဦးစီးဌာန
အေနဖ
ြ င့် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက် များကို သတ်မှတ် ရန် ဆုံးြဖတ်ပါက ထိုသို<ဆုံးြဖတ်
ရသည့်အေက
X ာင်းရင်အား လိုင်စင်ရရှိသူ များထံ အေက
X ာင်း Xကားရမည်။

