
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

အမန်ိ ့ ကာ်ြငာစာအမတ်ှ  ( ၄၉ /၂၀၁၅ ) 
 

၁၃၇၇ ခနှစ်၊   တန် ဆာင်မန်းလြပည့် ကျာ် ၇  ရက ်

( ၂၀၁၅ ခနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ    ၃    ရက် ) 

 

 ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒ 

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

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤနည်းဥပ ဒများကိထတ်ြပန်လိက်သည်။ 
 

 

 

 

 

 

အခန်း (၁) 

အမညနှ်င့် အဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက် 
 

၁။ ဤနည်းဥပ ဒများကိ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 
 

၂။ ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရိှ သာစကားရပ်များသည် ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့် 

အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။ ထိြ့ပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

အဓိပ္ပာယသ်က် ရာက် စရမည်- 
 

(က) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာနှစ်စဉ်အစီရငခ်စာ  ဆိသည်မှာ ဦးစီးဌာနက ရးဆွဲြပုစ 

သည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဖဲွ စ့ည်းထားရိှပနှင့့် အသးြပုပ 

ဆိင်ရာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာကိ ဆိသည်။ 

( ခ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာနှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက် ဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အရင်းအြမစ ် ခွဲ ဝသတ်မှတ်မကိ ရရိှထားသူတစ်ဦးချင်းက  မိမိရရိှထား သာ 

ခွဲ ဝသတ်မှတ်မတစ်ခချင်း၏အသးြပုပ၊  အမှန်တကယ်သးစွဲသူများအား ခွဲ ဝသတ် 

မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များနှင့်ရရိှထား သာ ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအတွင်း 

လိအပ်လာနိင်သည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် ခန်မ့ှန်းပမာဏတိက့ိ ဖာ်ြပလျက် ဦးစီးဌာန 

သိတ့င်ြပသည့် နှစစ်ဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်ကိ ဆိသည်။ 

( ဂ) ဧရိယာသ ကတ ဆိသညမှ်ာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ရိှ 

ပီအက်စ်တီအင ် (PSTN) ဆိင်ရာက ပါ ပထဝီဝင် ဒသတစ်ခအတွက် သတ်မှတ်ထား 

သည့် နပါတ်သ ကတကိဆိသည်။ 
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(ဃ) အချိန်တိအတွင်း ခ ဆိမအများအြပားရရိှ စသည့် ဝန် ဆာင်မ (Burst oriented 

service) ဆိသည်မှာ အလွန်တိ တာင်း သာ အချိနက်ာလအတွငး် တယ်လီဖန်း ခ ဆိမ 

အများအြပား ရရှိနိင် စရန် ဆာင်ရွက် ပးသည့် ဝန် ဆာင်မကိ ဆိသည်။ 

( င)  နရ့က ်ဆိသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာြပက္ခဒိန်အရ ရတွက် သာ နရ့က်ကိ ဆိသည်။ 

( စ) အီး.၁၆၄ (E.164) ဆိသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအများြပည်သူသး ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် အမည်ြဖင့် ဖာ်ြပထား သာ အိင်တီယူ-တီ၏ 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ အဓိကအကြပုစာတမ်းကိ ဆိသည်။ 

(ဆ) ပထဝီဝင် ဒသအလိက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် ဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်ပါ ပီအက်စ်တီအန ်(PSTN ) ဝန် ဆာင်မအတွက် အသးြပုသည့် 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ကိ ဆိသည်။ 

( ဇ) အိင်တီယူ-တီ (ITU-T) ဆိသည်မှာအြပည်ြပည်ဆိငရ်ာ ကးနန်းဆက်သွယ် ရး 

အဖွဲ ခ့ျုပ ် [International Telecommunication Union (ITU)] လက် အာက်ရှိ 

ဆက်သယ်ွ ရး ဆိင်ရာစချိန်စညန်းများ ရးဆဲွြပုစသည့်အဖဲွကိ့ဆိသည်။ အိင်တီယူသည် 

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ အဖွဲ ၀့င်နိင်ငများအတွင်း ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် 

တာ၀န်ယူ ဆာင်ရွက် သာ အထူးအဖွဲ ြ့ဖစ်သည်။ 

( ဈ) လိင်စင်ရရှိသ ူ ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများနှင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်တိနှ့င့်အညီ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ လာက်ထားရယူရန ်လိင်စင်ထတ် 

ပးြခင်းဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများအရ လိင်စင်ရရှိထားသူကိဆိသည်။ 

(ည) နိင်ငရည်ညန်းသ ကတ [National Destination Code (NDC)] ဆိသည်မှာ 

နိင်ငလးဆိင်ရာ သီးသန်န့ပါတ်၏ ပထမကိန်းဂဏန်းများကိ ဆိသည်။ ယင်းသ ကတ 

သည ်ကိန်းဂဏန်း တစ်လးမှ လးလးအထိ ရှိနိင်သည်။  

( ဋ) နိင်ငလးဆိင်ရာသီးသန်န့ပါတ် (National Significant Number) ဆိသည်မှာ  

နိင်ငသ ကတ၏ နာက်တွင်ရှိသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ကိဆိသည်။ ယင်းနပါတ်တွင် 

နိင်ငရည်ညန်းသ ကတ(NDC)နှင့် သးစွဲသူနပါတ်တိ ့ပါဝင်သည်။ 

( ဌ) ပထဝီဝင် ဒသအလိက်မဟတ် သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် ဆိသည်မှာ ပထဝီဝင် ဒသ 

အလိက်မဟတ်ဘ ဲမိဘိင်းဖန်းဝန် ဆာင်မ၊အခမဲ့ဖန်း (freephone) ဝန် ဆာင်မ၊ အထူး 

နန်းထားြဖင့်ဝန် ဆာင်မ(premium rate service) က့ဲသိ ့ သာ ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

အမျို းအစားများကိသတ်မှတ်ရန်အသးြပုသည့်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ကိ ဆိသည်။  
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( ဍ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတဲွ (Number Block) ဆိသည်မှာ အစဉ်လိက်ရိှ န သာ 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ ဆိသည်။ 

( ဎ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ ဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်              

လျာထားသတ်မှတ်ချက် စီမခန်ခဲွ့မနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အ သးစိတ်ြပ ာန်းချက်များ၊  

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ပါ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ခဲွ ဝသတ်မှတ်မ 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပ ာန်းချက်များနှင့် ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထား သာ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်များအသးြပုမဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိ ဆိသည်။    

(ဏ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အ ရအတွက ်  ဆိသည်မှာ ဧရိယာသ ကတက့ဲသိ ့ သာ နပါတ် 

သ ကတတစခ်၏ နာက်တွင်ရှိသည့် နပါတ်အ ရအတွက်ကိ ဆိသည်။ 

(တ) ပီအက်စ်တီအန် (PSTN ) ဆိသည်မှာ ကိုးဖန်းကွန်ရက်ကိ ဆိသည်။ 

(ထ) ခ ဆိမအစသ ကတ (Prefix)   ဆိသည်မှာ တယ်လီဖန်းနပါတ်တစ်ခ၏ ရှ တ့ငွ်ရှိ ပီး 

ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစားကိ ဖာ်ြပရာတွင်လည်း ကာင်း၊ အ ဝးဆက်သွယ် ခ ဆမိ 

သိမ့ဟတ် ြပည်ပဆက်သွယ် ခ ဆိမအတွက်လည်း ကာင်း အသးြပုနိင်သည့်နပါတ်တိ 

ကိ ဆိသည်။  

( ဒ) အထူးနန်းထားြဖင့်၀န် ဆာင်မ (Premium Rate Service)   ဆိသည်မှာ အသြဖင့်            

ခ ဆဆိက်သွယ်ြခင်းဝန် ဆာငမ် (voice-based service) သိမ့ဟတ် စာသားတိ ပးပိ ့

ြခင်းဝန် ဆာင်မ (SMS-based service) တိတ့ွင ်သာမန်တယ်လီဖန်းနပါတ ်သိမ့ဟတ် 

သာမန်သးစွဲသူများထ အသြဖင့် ခ ဆိဆက်သွယ်မ သိမ့ဟတ် စာသားတိ ပးပိ ့

ဆက်သွယ်မတိထ့က် ဝန် ဆာင်ခနန်းထား ပိမိ ပးရသည့်  ဝန် ဆာင်မကိဆိသည်။   

( ဓ)   သ ကတတိ (short code)   ဆိသည်မှာ  သာမန်တယ်လီဖန်းနပါတ်များထက် တိ ပီး 

တိက်ရိက် ခ ဆိ၍မရ သာ  နပါတ်ကိဆိသည်။  

( န) အထူးချိတဆ်က်နပါတ် (Special Access Number)   ဆိသည်မာှ  အာ်ပ ရတာ 

၀န် ဆာင်မ၊ တယ်လီဖန်းလမ်းညန် စစမ်း ရး၀န် ဆာင်မနှင့် အ ရး ပ ၀န် ဆာင်မ 

က့ဲသိ ့ သာ အထူးဝန် ဆာင်မများကိ ချိတ်ဆက်ရန်အသးြပုသည့် ကိနး်ဂဏန်း ၃ လး 

သိမ့ဟတ်  ၄ လးပါဝင် သာ နပါတ်တိကိဆိသည်။  

( ပ) သးစွဲသူနပါတ် ဆိသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် ဧရိယာ 

တစ်ခအတွင်းရိှ သးစွဲသူတစ်ဦးအတွက် သီးြခားသတ်မှတ် ပးထား သာ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်ကိဆိသည။် 
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( ဖ)  နယ်အ ဝး ခ ဆိမသ ကတ (Trunk Code)   ဆိသည်မှာ ခ ဆိမအစသ ကတ'၀' 

ကိဆိသည်။ ယငး်၏ နာက်တင်ွ '၀' မဟတ်သည့် ကိန်းဂဏန်း တစ်ခခပါရိှ ပီး ယင်း 

ကိန်းဂဏန်းသည် နိင်ငလးဆိင်ရာသီးသန်န့ပါတ် (National Significant Number) 

ကိ ဖာ်ြပရန်အတွက် အသးြပုသည်။ 
 

အခန်း(၂) 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက ် ရးဆွဲြပုစြခင်း 
 

၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဦးစီးဌာနက ရးဆွဲြပုစထား သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်ကိ အတည်ြပုရမည်ြဖစ် ပီး ဦးစီးဌာနသည် ယင်းဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်ကိ စမီခန ့ခဲွ်ရမည။် 
 

၄။ ယဘယျမူများ 
 

ဦးစီးဌာနသည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ရးဆွဲြပုစြခင်း၊ စီမခန ့ခ်ွဲြခင်း 

ြပုလပ်ရာတွင ် အာက်ပါတိကိ့ အ ြခခရမည-် 

(က) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ လျင်ြမန်ထိ ရာက်စွာ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးနိင်ရန်အလိင့ှာ 

ဆက်သွယ် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ သးစွဲမတိးတက်လာနိင်မည့် အ ြခအ နနင့်ှ            

စပ်လျဉ်း၍ မာ်မှန်းသည့်တိးတက်မကိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန်၊ 

( ခ) သးစဲွသူများအတွက် အဆင် ြပဆးြဖစ် ပီး လိင်စင်ရရှိသူများ၏ ဆက်သွယ် ရးကွန်ရက် 

အား ထိ ရာက်စွာအသးြပုနိင်မည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဖဲွ စ့ည်းမပစ ြဖစ် စရန်၊ 

( ဂ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ  သ ဘာတူညီချက်များ၊  စချိန်စညနး်များ၊  ထာက်ခချက်များနှင့် 

ကိက်ညီမရိှရန၊် 

(ဃ) အမျို းမျိုး သာဝန် ဆာင်မနှင့် ၀န် ဆာင်မနန်းထားတိက့ိ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်နိင်သည့်  

ဆက်သွယ် ရးနပါတ ်အမျို းအစားများြဖစ် စရန်၊ 

( င) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား  ြပာင်းလဲရန်လိအပ်လာသည့်အခါ   

တွင် ယင်း ြပာင်းလဲမ ကာင့် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် သးစွဲသူနှင့်လိင်စင်ရရှိသူတိ၏့ 

ကန်ကျစရိတ်နှင့် အဆင်မ ြပမများကိ အနည်းဆးြဖစ် စမည့် လျာထားသတ်မှတ်ချက ်

ြဖစ်ရန်၊   ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လိအပ်ချက်နှင့်   ကိက်ညီမရှိရန် ၊  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား ကာင်းစွာစီမခန်ခ့ွဲနိင်ရန်၊ 
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( စ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များနင့်ှ နပါတ်သ ကတများသည် အကန်အ့သတ်ရှိ သာနိင်ငပိင် 

အရင်းအြမစ်များြဖစ်သြဖင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အားနိင်င တာ် 

၏ အကျို းစီးပွားအတွက် ခွဲြခားမမရိှဘဲမတ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာ သာနည်းလမ်းြဖင် ့ စီမ 

ခန ့ခဲွ်ရန်။ 
 

၅။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကိြပင်ဆင်ြခင်း 
 

(က) ဦးစီးဌာနသည် မိမိကိယ်တိင် ကနဦးစတင်၍ြဖစ် စ၊ လိင်စင်ရရှိသူ သိမ့ဟတ် သးစဲွသူ 

သိမ့ဟတ် အြခားစိတ်ပါ၀င်စားသူများက စာြဖင့် တင်ြပ တာင်းဆိလင် ြဖစ် စ 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကိ အခါအား လျာ်စွာ စိစစ်နိင်သည်။ 

( ခ) ဦးစီးဌာနသည်  ထတြ်ပန် ပီး သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထားသတ်မှတ်ချက်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိြဖစ် စ၊ အားလးကိြဖစ် စ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်သိမ်းြခင်း 

သိမ့ဟတ် ထပ်မြဖည့်စက်ွြခင်းတိက့ိ အခါအား လျာ်စွာ ြပုလပ်နိင်သည်။ ထိသိ ့ ဆာင် 

ရွက်ရာတွင် အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်း ြပုလပ် ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခသည့် ကာလသည် သာမန်အားြဖင့် ရက် ပါင်း 

၉၀ ရှိရမည်ြဖစ် ပီး  ခင်းချက်ထားရမည့်ကိစ္စများတွင် ရက် ပါင်း ၃၀ ထက ်မနည်း စရ။ 

( ဂ)  လိင်စင်ရရှိသူများသည ်နည်းဥပ ဒခွ ဲ(ခ)အရ ြပုလပ်သည့် ြပာင်းလဲမများနှင့်ကိက်ညီမ 

ရိှ စမည့်ြပင်ဆငမ်များကိ ဦးစီးဌာန၏အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက် သိမ့ဟတ် ြပာငး်လဲမ 

အတက်ွ အ ကာင်းကားစာထတ်ြပန်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၉၀အတွင်း ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
 

၆။  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရငး်အြမစ်များခွဲ ဝသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် အရန်ထားရှိြခင်း  
 

  ဦးစီးဌာနသည်-  

(က) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ လိင်စင်ရရှိသူများအား ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  

လျာထားသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိအပ်သလိ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရမည်။ 

( ခ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ  ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်း  သိမ့ဟတ်   အရန်ထားရိှ  

ြခငး်တိကိ့ သာတူညီမပစြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ သာမန်အားြဖင့် ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အတဲွ သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတအား ဦးရာလူစနစ်ြဖင် ့ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်း 

သိမ့ဟတ် အရန်ထားရိှ ပးြခင်းကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 
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( ဂ) နည်းဥပ ဒ ၁၂၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) တွင် ဖာ်ြပထားသည့ ် အချက်အလက်များနှင့်အညီ 

တင်ြပ လာက်ထားလာပါ က ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ ခဲွ ဝသတ်မတ်ှ 

ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အရန်ထားရိှ ပးြခင်းတိကိ့ ြပုလပ်ရမည်။ 

(ဃ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ   ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးရာတွင်   တိးတက်ြဖစ် ပ  

လာ နိင်သည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငနး်များအတွက် လိအပ်ချက်၊ ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ တီထွင်ဆန်းသစ်နိင်မကိ  အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် လိအပ်ချက်နှင့ ် 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ ်အပိင်းအြခားအတွင်းရိှ  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ပမာဏကိ  ထိန်း 

သမ်ိးထားရန် လိအပ်ချက်တိက့ိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။  

( င) လိင်စင်ရရိှသူက ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးရန်ထပ်မ တာင်းဆိ 

သည့်အခါယခင်ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထားမအား အသးြပုမကိပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

( စ) ဆက်သယ်ွ ရးနပါတ်ဆိင်ရာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာကိ ြပုစထားရမည်။ 
 

၇။ လိင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝနမ်ျား 
 

(က) လိင်စင်ရရှိသူများသည ်ယင်းတိအ့ားခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

များ သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတများအတိင်း ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်ကိ 

ြပုစထတ်ြပန်ရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းသည် ဦးစီးဌာနမ ှ ရးဆဲွြပုစထားသည် ့ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိက်ညီရမည်။  

( ခ) လိင်စင်ရရှိသူများသည ်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစမ်ျား ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးစဉ်က 

တင်ြပခ့ဲသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိင်းသာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ အသးြပုရမည် 

ြဖစ် ပီးဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခဲွ ဝသတ်မှတ်ြခင်းဆိငရ်ာစည်းကမ်းချက် 

များကိလိက်နာရမည်။ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာြခင်းမရိှသည့် လိင်စင်ရရှိသူအား   

ဆက်သွယ် ရး၀န် ဆာင်မလပ်ငနး်  လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ ချိုး ဖာက်သူ 

အြဖစ် သတ်မှတ်မည်။ 

( ဂ) လိင်စင်ရရှိသူများသည ်ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်များကိ ထိထိ ရာက် ရာက် 

အသးြပုရမည်။ 

(ဃ) လိငစ်င်ရရိှသူသည်   ခိင်လ သာ   အ ကာင်းြပချက်ရှိမှသာလင ်   သးစွဲသူတစ်ဦး၏ 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ကိ ြပာင်းလဲရမည်ြဖစ် ပးီ အဆိပါသးစွဲသူထ ြပာင်းလဲရြခင်း၏ 

အ ကာင်းအရင်းနှင့် ြပာင်းလဲရန် ခန ့မှ်န်းထားသည့် နရ့က်ကိ ဖာ်ြပလျက်ကျိုး ကာင်း 
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ခိင်လ သာ ကိုတင်အသိ ပးစာ ပးပိရ့မည်ြဖစ် ပီး အ ရး ပ ကစိ္စရပ်များတွင် နတ်ြဖင့်  

ကိုတင်အသိ ပး ပီး နာက်  စာြဖင့်အတည်ြပုရမည်။ 

( င) လိင်စင်ရရှိသူများသည ် မိမိခွဲ ဝရရှိထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ  

အသးြပုမနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဦးစီးဌာနက တာင်းဆိသည့်  အချက်အလက်များကိ ပးပိ ့

ရမည်။ 

( စ) လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးချင်းသည ်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက် 

ကိ  ဦးစီးဌာနသိ ့ တင်ြပရမည်။  
 

၈။ ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မသ ကတများ (carrier selection codes)  
 

(က) ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မသ ကတသည် '၁၆' ြဖစ်ရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်တွင်းနှင့် ြပည်ပ 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ  နှစ်မျိုးစလးအတွက ်အသးြပုနိင်သည်။ 

( ခ)  လိင်စင်ရရှိသူများသည ် နည်းဥပ ဒ ၁၂အရ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခဲွ ဝ 

သတ်မှတ် ပးရန် လာက်ထားရာတွင် ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မ သတ်မှတ်သ ကတ 

(carrier selection identifier codes) အတွက် ကိန်းဂဏန်းနှစ်လး လာက်ထား 

နိင်သည်။ 

( ဂ) ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မအတွက်  ဆက်သွယ် ခ ဆိရမည့်ပစ (dialing format) မှာ   ၁၆ 

XX NNN…N ြဖစ် ပီး၊ ၁၆ မှာ ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မအစသ ကတ (carrier 

selection prefix) ြဖစ်သည်။ XX မှာ ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မ ဝန် ဆာင်မကိ 

ဆာင်ရွက် ပးမည့် အာ်ပ ရတာများအတွက ် သတ်မှတ် ပးထား သာ ကယ်ရီယာ 

ရွးချယ်မသတ်မှတ်သ ကတ (carrier selection identifier codes) ြဖစ်သည်။  

NNN…N  မှာ သးစဲွသူ နပါတ် ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) ကယ်ရီယာ ရွးချယ်မဆိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအား အာ်ပ ရတာများအကား သ ဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် ရးဆဲွြပုစရမည်။ အာ်ပ ရတာများအကား သ ဘာတူညီမ မရရိှခဲ့ပါက 

ဦးစီးဌာနက လိအပ် သာ စည်းကမ်းချက်များကိ ြပ ာန်းသတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

၉။ နည်းဥပ ဒ ၈ ပါ  ြပ ာန်းချက်များသည ်မိဘိင်းကွန်ရက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း မရိှ စရ။ 

၁၀။ ဦးစီးဌာနသည ် ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထား သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များအတက်ွ 

အခ ကး ငွ ကာက်ခနိင်သည်။  
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အခန်း(၃) 
 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ 
 

၁၁။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက်အလက်များ 
 

(က) လိင်စင်ရရိှသူများကြပုစထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ခချင်း 

သည ် သက်ဆိင်ရာ နိင်ငတကာစချိန်စညန်းများနှင့် ကိက်ညီမရှိရမည်။ အထူးသြဖင့် 

အာက်ပါ အိင်တီယူ-တ ီအကြပုစာတမ်းများနှင့် တတ်နိင်သမ  ကိက်ညီရမည်- 

(၁) အီး.၁၂၃(E.123) - ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ တယ်လီဖန်းနပါတ်များအတွက် စသတ် 

မှတ်ချက ်(Standard Notation)၊ 

(၂) အီး.၁၆၁(E.161) - တယ်လီဖန်းကွန်ရက်အား ချိတ်ဆက် အသးြပုနိင်သည့် 

တယ်လီဖန်းနှင့် အြခားပစ္စည်းကရိိယာများအတကွ ် သတ်မှတ်ထားသည့်ဂဏန်း 

များ၊  အက္ခရာများနှင့် သ ကတများ(symbols) ၏ အစီအစဉ်၊ 

(၃) အီး.၁၆၄ (E.164)-  အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အများြပည်သူသး ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်၊ 

(၄) အီး.၁၆၆ (E.166)- အီး.၁၆၄ (E.164) နှင့် အိပစ််. ၁၂၁ (X.121) တိ ့ အြပန် 

အလှန် လပ်ငနး် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်၊ 

(၅) အိပ်စ.်၁၂၁ (X.121)-  အများသးအချက်အလက်ကွန်ရက်များနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်။ 

( ခ) ထိြ့ပင ် အများြပည်သူအကျိုးငှာ နရာ ဒသမ ရွး အ ြခခဆက်သွယ် ရးလိအပခ်ျက် 

ကိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း (universal service)ကိ စတင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အိင်တီယူ-တီ၏ အခန်းက အား အိင်တီယူ-တ ီ အကြပုစာတမ်းများြဖစ်သည့်            

အီး. ၁၆၉.၂ (E.169.2)၊ အီး.၁၆၉.၃ (E.169.3)၊ အီး. ၁၇၅ (E.175)၊ အီး.၁၉၁ 

(E.191)၊ အီး. ၁၉၅ (E.195) တိတ့ွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိပါြဖည့်ဆည်းြခငး်များ 

(ဥပမာ - International Freephone 00800) အတကွ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ခွဲ ဝ 

သတ်မှတ်ြခင်းသည် အိင်တီယူ-တီ၏ တာဝန်ြဖစ်သည်။   

( ဂ)  ဦးစီးဌာနသည်  သင့် လျာ်သည့်  နိင်ငတကာစချိန်စညန်းများမရိှပါက ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များြပုစရာတွင် လိင်စင်ရရိှသူများက လိက်နာရမည့်အချက် 

များကိ သတ်မှတ်ထတ်ြပနနိ်င်သည်။  
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(ဃ) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များသည် အိင်တီယူ-တ ီအကြပုစာတမ်းအီး. ၁၆၄ (E.164) နှင့် 

ကိက်ညီရမည်။ အများဆးထားရှိနိင် သာ ကိန်းဂဏန်းအ ရအတွက်မှာ ြပည်ပ ခ ဆိမ 

အစသ ကတ( international prefix ) မပါဝင်ဘ ဲ၁၅ လး ြဖစ်ရမည်။  

( င) ခ ဆိမအစသ ကတ '၀' ("0" prefix) သည ် အာက်ပါအချက်များနှင့် ကိက်ညီ 

ရမည-်  

(၁) မိုတ့င်ွး ခ ဆိမနှင့် အထူးချိတ်ဆက်နပါတ်များတိသ့ိ ့ ခ ဆိမမှတစပ်ါးြပည်တွင်း 

တယ်လီဖန်း ခ ဆိမ အားလးအတွက် ခ ဆိမအစသ ကတ‘၀’("0" prefix) 

ကိ အသးြပုရမည်။ ြပည်တွင်း ခ ဆိမများအတွက ်ယင်းသ ကတ၏ နာက်တွင ်

နိင်ငလးဆိင်ရာ သီးသန်န့ပါတ်ရိှရမည။်  

(၂) တယ်လီဖန်း ခ ဆမိအားလးတွင် နိင်ငအတွင်း၌ ခ ဆိရနသ်တ်မှတ်ထားသည့် 

တယ်လီဖန်း ခ ဆိမ နပါတ်ပစအတိင်းြဖစ် စရန် လိင်စင်ရရှိသူများက အချိန် 

ကာလတစ်ခအတွင်း လိအပ်သည့် စက်မပိင်းဆိင်ရာ လပ် ဆာင်ချက်များကိ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( စ) ြပည်ပသိ ့ ခ ဆိမအတွက ် ြပည်ပ ခ ဆိမ အစသ ကတ‘၀၀’("00" prefix) ကိ 

အသးြပုရမည်။ ယင်းသ ကတ၏ နာက်တွင် နိငင်သ ကတနှင့် နိင်ငလးဆိင်ရာ 

သီးသန်န့ပါတ်တိ ့ရှိရမည်။  

(ဆ) ဦးစီးဌာနသည်သာမန်အားြဖင့် ပထဝီဝင် ဒသအလိက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ 

သင့် လျာ် သာ ဧရိယာသ ကတအပိင်းအြခားအတွင်း အစဉ်လိက်ရိှ န သာ နပါတ် 

၁၀,၀၀၀ ပါဝင်သည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတဲွများ သတ်မှတ်၍ လိင်စင်ရရှိသူများသိ ့

ခဲွ ဝ ပးရမည်။ ထိသိခ့ွဲ ဝ ပးမည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲတွင် ပမှန်အားြဖင့် 

အစဉ်လိက်ရှိ သာ နပါတ် ၁၀,၀၀၀ ပါရိှရမညြ်ဖစ် ပီး အချို ့ သာကိစ္စရပ်များတွင် 

၁၀,၀၀၀ ထက်ပိများ သာ သိမ့ဟတ် ပိနည်း သာနပါတ်အတွဲများလည်း ြဖစ်နိင်သည်။ 

( ဇ) ပီအက်စ်တီအန် (PSTN) သးစဲွသူနပါတ်များ၏ ထိပ်စည်းကိန်းဂဏန်းမှာ ၁ မှ ၈ ြဖင့် 

စရမည်။ 

( စျ) ကို းဖန်း ဧရိယာသ ကတများသည် ကိန်းဂဏန်း ၁ မှ ၈ ြဖင် ့စရမည်ြဖစ် ပီး၊ ကိုးဖန်း 

သိမ့ဟတ် မိဘိင်းဖန်းသးစွဲသူများက ခ ဆိသည့်အခါ နယ်အ ဝး ခ ဆိမသ ကတ  

(Trunk Code) ကိ ရှ တ့ွင်ထည့်၍ ခ ဆိရမည်။ 
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(ည) မိဘိင်းဖန်းနပါတ်များ၏ ထိပ်စည်းကိန်းဂဏန်းမှာ ၉ ြဖစ်ရမည်ြဖစ် ပီး၊ ကို းဖန်း 

သိမ့ဟတ် မိဘိင်းဖန်းသးစဲွသူများက ခ ဆိသည့်အခါ  နယ်အ ဝး ခ ဆိမသ ကတ 

(Trunk  Code) ကိ ရှ တ့ွင်ထည့်၍ ခ ဆိရမည်။  

( ဋ) အထူးချိတ်ဆက်နပါတ်များကိ ကွန်ရက်တစ်ခချင်းစီအတွက် သီးသန ့် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ကွန်ရက်အသီးသီးမှ ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစားတစ်ခတည်းကိ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် 

သာ်လည်း ကာင်း အသးြပုနိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် အထူးချိတ်ဆက် နပါတ်များ      

(" ၁ XY " / ၁ XYZ ") အား  ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ပစကိလိက်၍ အမျိုးအစား (၃) မျို း 

ခွဲြခား သတ်မှတ်ရမည်- 

(၁)  အမျိုးအစား(က) ချိတ်ဆက်နပါတ်များသည ် အ ရး ပ ဝန် ဆာငမ်များအတက်ွ 

ခ ဆိသည် ့ ၁၉X က့ဲသိ ့ သာ အများြပည်သူနှင့်သက်ဆိင်သည့် ဝန် ဆာင်မ 

နပါတ်များြဖစ်သည်။ ထိနပါတ်များကိ လိင်စင်ရရှိသူအားလးက အသးြပုရမည်။ 

အမျို းအစား(က) ချိတ်ဆက်နပါတ်များကိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် ပးရမည် ြဖစ် ပီး 

လိင်စင်ရရိှသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်အတွက် သီးြခားသတ်မှတ် ပးြခင်းမျိုး မြဖစ် စရ။ 

(၂) အမျို းအစား(ခ) ချိတ်ဆက်နပါတ်များသည ် ချို ယ့ွင်းမတိင်ကားြခင်း (fault 

reporting) သိမ့ဟတ် စ တာ်ချိန် ြဖကားြခင်း (time reporting) က့ဲသိ ့ သာ 

ဝန် ဆာင်မများအတွက် ခ ဆိသည့်အများနင့်ှ သက်ဆိင်သည့် နပါတ်များြဖစ ်

သည်။ လိင်စင်ရရိှသူများသည် ဖာ်ြပပါဝန် ဆာင်မများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန် 

မလိအပ် သာ်လည်း၊ ြဖည့်ဆည်း ပးလိပါ က ဦးစီးဌာနမ ှ သတ်မှတ် ပး သာ 

နပါတ်များကိ အသးြပုရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းနပါတ်များကိ အြခားရည်ရွယ်ချက် 

များအတွက ်အသးမြပုရ။ 

(၃) အမျိုးအစား(ဂ) ချိတ်ဆက်နပါတ်များသည် ကွန်ရက်သီးသန်န့ပါတ်များြဖစ် ပးီ 

ခွင့်ြပုထားသည့် မည်သည့်ဝန် ဆာင်မအတွက်မဆိ အသးြပုနိငသ်ည်။ ထိနပါတ် 

များကိဦးစီးဌာနက လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးစီအတွက် သတ်မှတ် ပးမည်ြဖစ် သာ် 

လည်း သးစွဲသူများလွယ်ကူမရှိ စရန်အတွက် လိင်စင်ရရှိသူများသည ် ြဖစ်နိင် 

ပါ က တူညီ သာနပါတ်များကိသာ အသးြပုရန်။ 

( ဌ) သ ကတတိများ (short codes)  ကိ   စာသားတိ ပးပိြ့ခင်း   ၀န် ဆာင်မ  (SMS)  နှင့် 

မာလ်တီမီဒီယာ ပးပိြ့ခင်း၀န် ဆာင်မ (MMS) ကိြဖစ် စ၊ မိဘိင်းဘဏ်လပ်ငန်း၊ 

မိး လဝသ ခန်မ့ှန်းချက်နှင် ့ မိး လဝသသတင်းများက့ဲသိ ့ သာ ဝန် ဆာင်မများကိ 
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ြဖစ် စ ချိတ်ဆက်ရာတွင်အသးြပုသည်။ သ ကတတိများကိ ကွန်ရက်တစ်ခချင်းစီ 

အတွက် သီးသန ့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ကွန်ရက်အသီးသီးမ ှ ဝန် ဆာင်မအမျိုးအစား 

တစ်ခတည်းကိ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် သာ်လည်း ကာင်း အသးြပုနိင်သည်။ 

( ဍ) နိင်ငရည်ညနး်သ ကတ (National Destination Code)  ၁၇ XX  နှင့်  ၁၈ XX သည် 

ကို းဖန်း နပါတ်များအတွက ် ဧရိယာသ ကတ၊ မိဘိင်းဖန်း နပါတ်များအတွက ်

ဝန် ဆာင်မ သိမ့ဟတ် သးစဲွသူအမျိုးအစား၊ အြခား သာ ဝန် ဆာင်မများအတွက် 

ဝန် ဆာင်မအမျို းအစားကိ ဖာ်ြပသည်။ အဆိပါသ ကတ ၁၇ XX နှင့် ၁၈ XX ကိ 

ကိုးဖန်းနှင့် မိဘိင်းဖန်းကွန်ရက်များမှ အသြဖင့် ခ ဆိဆက်သွယ်ြခင်း ဝန် ဆာင်မများ 

(voice-based services) ကိ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသးြပုသည်။ ထိဝန် ဆာင်မ 

များကိချိတ်ဆက်ရာတွင် နယ်အ ဝး ခ ဆိမသ ကတကိ အသးမြပုရ။ ဦးစီးဌာနသည် 

အဆိပါအသြဖင့် ခ ဆိဆက်သွယ်ြခင်းဝန် ဆာင်မ [အထူးသြဖင့် အထူးနန်းထားြဖင့် 

ဝန် ဆာင်မ (Premium Rate Service) နှင့် အချိန်တိအတွင်း ခ ဆိမအများအြပား 

ရရိှ စသည့်ဝန် ဆာင်မ (Burst Oriented Service) များ] ြဖည့်ဆည်း ပးရန်အတွက် 

သီးြခားတာဝန်များက ိသတ်မှတ်နိင်သည်။  

( ဎ) သင့် လျာ် သာနပါတ်ပမာဏ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးနိင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်နပါတ် 

ခွဲ ဝမသည်  ယဘယျအားြဖင့်  ကိန်းဂဏနး်  ၄ လး (၁ XXX)  သိမ့ဟတ်  ၅ လး           

(၁ XXXX)  ပါ သာ နပါတ်အ ပ အ ြခခ၍ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

၁၂။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရငး်အြမစ်များ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရန်နှင့် အရန်ထားရှိ ပးရန် 

အတွက် လာက်ထားြခင်း 
 

(က) လိင်စင်ရရိှသူများသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခွဲ ဝသတ်မှတ ် ပးရန်နှင် ့

အရန်ထားရိှ ပးရန ် လာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ နပါတ်အသးြပုရန် လိအပသ်ည့် အြခား 

သမူျားအ နြဖင့် လိငစ်င်ရရိှသူ (eligible licensee) ထမ ှခဲွ ဝရယူရမည်။ 

( ခ) တင်ြပရမည့် အချက်အလက်များ 

လိင်စင်ရရိှသူများသည ် ယငး်သိ ့ လာက်ထားရာတွင် အာက်ပါအချက်အလက်များကိ 

ဦးစီးဌာနသိ ့တင်ြပရမည-် 

(၁) လိင်စင်ရရှိသူမှခန်အ့ပ်ထား သာ တာဝန်ရိှကိယ်စားလှယ်၏အမည်နှင့်ဆကသွ်ယ် 

ရန် လိပ်စာအြပည့်အစ၊ ကိယ်စား လာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက လိင်စင်ရရှိသူ၏ 

လက်မှတ်နှင့် ရက်စွဲပါရှိ သာ ကိယ်စားလှယ်လဲစာ၊ 
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(၂) သက်ဆိင်ရာ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင်၏ အ သးစိတ်အချက် 

အလက်များ၊ 

(၃) လာက်ထားချက်နှင့် သက်ဆိင်သည့် အသးြပု နဆဲြဖစ် သာ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အတွဲများ သိမ့ဟတ် နပါတ်အပိင်းအြခားအ သးစိတ်၊ 

(၄) ဦးစား ပး ရွးချယ်လိသည့် နပါတ်သ ကတ၊ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲ၊ 

ြဖစ်နိင်လင် ဒတိယနှင့် တတိယဦးစား ပး နပါတ်သ ကတနှင့် ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အတွဲ၊ 

(၅) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲ သိမ့ဟတ် နပါတ်အပိင်းအြခားကိ အသးြပု၍ 

ဝန် ဆာင်မ ပးရန ် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

အမျိုးအစား၏ အ သးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် လိအပ်ပါ က ယင်းဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းအတွက် အဆိြပုဝန် ဆာင်ခနန်းထား၊ 

(၆) လိင်စင်ရရှိသူသိ ့ ယခငခဲွ် ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် အလားတူဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်များအား အသးြပု နမနှင့် ကာလတစ်ခအတွင်း မ ာ်မှန်းထားသည့် 

အသးြပုမ ခန်မ့ှန်းချက်၊ 

(၇) လာက်ထားချက်အား ဆးြဖတ်နိငရ်န်အတွက် လိအပ်သည်ဟ သိမ့ဟတ်  

သင့် လျာ်သည်ဟ လိင်စင်ရရိှသူကယူဆသည့် အြခား သာအချက်အလက်များ၊ 

(၈) လိင်စင်ရရှိသူသည ်  လာက်ထားချက်နှင့်  သက်ဆိင်သည်ဟ  ဦးစီးဌာနက 

ဆးြဖတ်သည့် အြခားအချက်အလက်များကိလည်း တင်ြပရမည်။ အဆိပါအချက် 

အလက်များတွင် လိင်စင်ရရိှသူအသးြပုမည့်နည်းပညာနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ 

စနစ ် တည် ဆာက်ထားပအကျဉ်းချုပတိ် ့ ပါဝင်ရမည်ြဖစ် ပီး ယင်းသိတ့င်ြပ စ 

ြခင်းသည် လာကထ်ားသူအ ပ   မလိလားအပ် သာ ဝန်ထပ်ဝန်ပိးမြဖစ် စရ။ 

( ဂ) ဆက်သယ်ွ ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိ လပ်ငန်း  

စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည့် နရ့က်မတိင်မ ီ သးလကိုတင်၍ လာကထ်ားရမည်။ အ ရး 

ပ အ ြခအ န သိမ့ဟတ် အထူးကိစ္စရပ်ရှိသည့် အ ြခအ နတွင် သးလထက်နည်း 

သာကာလအတွင်း  လာက်ထားနိင် ပီး  ယင်း လာက်ထားချက်ကိ လက်ခသင့် မသင် ့  

ဦးစီးဌာနက  ဆးြဖတ်ရမည်။ 
 

(ဃ) အရန်ထားရိှြခငး် 

(၁)  ဦးစီးဌာနသည ်   ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် အရင်းအြမစ်များ   ခဲွ ဝသတ်မတ်ှ ပးြခငး်  
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အြပင် အရန်ထားရှိ ပးြခင်းကိ အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များအတွက ် ဆာင်ရွက် 

ပးနိင်သည-်  

(ကက) လာကထ်ားသူက  ထတ် ဖာ်ြခင်းမြပုလိသည် ့  စးီပာွး ရးအရ  လို ဝှ့က်   

အပ်သည့် ကိစ္စရပ၊် 

( ခခ)   ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်   ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရန ်  လာက်ထား 

ြခင်းမြပုမီ လာက်ထားချက်ကိ  မ ပါက်ကား စသင့်သည့်  ကိစ္စရပ်၊ 

( ဂဂ)   သးစွဲသူ၏အမှာစာ (customer order) အတည်မြဖစ် သးသည့် ကိစ္စရပ်။ 

(၂)  ဦးစီးဌာနသည် အာက်ပါအ ြခအ နများတွင ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် 

များကိ အရန်ထားရိှ ပးနိငသ်ည်- 

 (ကက) လိင်စင်ရရှိသူများက  တင်ြပထား သာ  သးနှစ်တစ်ကိမ ် သးစွဲမခန်မှ့န်း 

ချက်နှင့်အည ီ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပး 

ရန် လာက်ထားလာသည့်အခါ ၊ 

 ( ခခ)  လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးက လက်ရှိ ဆာင်ရွက် န သာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

များ တိးတက်လာြခင်း သိမ့ဟတ် တိးချဲ ြ့ခင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းသစ်များ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းတိက့ဲ့သိ ့ သာ အ ကာင်းများ ကာင် ့ သီးြခားတင်ြပ 

လာက်ထားလာသည့်အခါ ။ 

(၃) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ  အရန်ထားရှိ ပးရန်  ဦးစီးဌာနသိသ့တ်မှတ် 

ချက်များနှင့်အညီ လာက်ထားရမည်။  

(၄) လာက်ထားသူကအြခားနည်းြဖင့်  တာင်းဆိြခင်းမရိှပါက အရန်ထားရှိ ပးရန် 

လာက်ထားချက်များကိ  လ ို ဝ့ှက်ထားရှိရမည်။ 

(၅) ဦးစီးဌာနသည်  ြဖစ်နိင် ြခရိှသည့်အခါတိင်းတွင် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် 

များ အရန်ထားရိှြခင်းမှ ခွဲ ဝသတ်မှတ်ြခင်းသိ ့  ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဆာင်ရွက် 

ပးရမည်။ ထိသိအ့ရန်ထားရှိြခင်းြဖင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်း အြမစ်များကိ 

အလိအ လျာက်ရရိှသည်ဟ မမှတ်ယူရ။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်များကိ  

အရန်ထားရိှြခင်းသည်  ယင်းတိက့ိ ခွဲ ဝသတ်မတ်ှ ပးမည်ဟ အာမခြခင်းမဟတ်ပါ။ 

(၆) ဆက်သယ်ွ ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များအား ပမှန်အားြဖင့် သးလအရန်ထားရိှနငိ် ပးီ 

ဆက်လက်အရန်ထားရိှ ပးရန်  ဦးစးီဌာနသိ ့ လာက်ထားနိငသ်ည်။ 
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(၇) အရန်ထားရိှ ပးီြဖစ် သာ  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ  ခွဲ ဝသတ်မှတ ်

ပးရာတွင ် အရန်ထားရှိ ပးရန် လာက်ထားစဉ်က တင်ြပခ့ဲသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် 

အဖဲွအ့စည်းသိသ့ာ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရမည်။ အာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင ် အရန ်

ထားရှိမသည ် အလိအ လျာက်ပျက်ြပယ်သည-် 

(ကက) ကန်သ့တက်ာလ ကျာ်လွန်သည့်အခါ၊ 

( ခခ )  လာက်ထားသူက ယင်းအရန်ထားရိှမကိ ရပ်သိမ်းသည့်အခါ၊  

( ဂဂ )  လာက်ထားသူနှင့်  ဦးစီးဌာနတိက့  ယင်းအရန်ထားရှိမ  သိမ့ဟတ်  ခွဲ ဝ  

သတ်မှတ်မအား အစားထိးရန် သ ဘာတူညီသည့်အခါ။      
 

( င)  အရန်ထားရှိ ပးရန် ယှဉ် ပို င် တာင်းဆိမအား ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

 ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အပိင်းအြခားများအား အကန်အ့သတ်ြဖင့်သာ ရရှိနိင်သည့်အ ြခ 

အ နတွင် တူညီ သာဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတဲွကိ တစ်ဦးထက်ပိ သာ လိင်စင်ရရှိသူ 

များကအရန်ထားရိှ ပးရန ်ယှဉ် ပို င် တာင်းဆိလာပါက ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အတွဲကိ တစ်ဦးထက်ပိ သာ လိင်စင်ရရှိသူများအတွက ် အရန်ထား ပးနိင် သာ ်

လည်း သးစဲွသူ၏အမာှစာ အ ထာက်အထားအြပည့်အစ ပထမဆးတင်ြပနိငသ်ည့် 

လိင်စင်ရရှိသူကိ ဦးစွာခွဲ ဝသတ်မတ်ှ ပးရမည်။ 
 

( စ)  လာက်ထားချက်ကိ စဉ်းစားြခင်း 
 

(၁) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား သတ်မတ်ှချက်အရ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အရန်ထားရှိြခင်းများ 

ြပုလပ်ရာတွင ် အာက်ပါအချက်များကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်- 

(ကက)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ပါ လမး်ညန်မများ၊ 

( ခခ )   သက်ဆိင်သည့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလိင်စင်ဆိင်ရာစည်းကမ်း   

ချက်များ၊ 

( ဂဂ )   အသးြပုရန် အဆိြပုထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အပိင်းအြခားသည်  

     သင့် လျာ်မ ရိှ  မရိှ၊   

(ဃဃ)  လာက်ထားသူနင့်ှ အြခားစိတ်ပါ၀င်စားသူများ၏သ ဘာထားအြမင၊်  

( ငင )   ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိင်သည်ဟ ယူဆ သာအြခားကိစ္စရပ်များ။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည်  လာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ပိမိ ရှင်းလင်း စရန်အတွက် 

မးြမန်းရန်လိအပ်ပါ က  လာက်ထားသူထ  စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 
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(၃) ဦးစီးဌာနသည် လာက်ထားချက် ပ မူတည်၍ ခွင့်ြပု ပးနိင်မည့် အတိင်းအတာ၊ 

သတ်မှတ် ပးမည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ၊ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်စဉ်များနှင့် 

လိပ်စာ (addresses) များက ိဆးြဖတရ်မည်။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား သတ ်

မှတ်ချက်ပါ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များနှင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်စဉ်များကိ ခွဲ ဝ 

သတ်မှတ် ပးရန ် ဆးြဖတ်ရာတွင် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက် 

အတွင်း လက်ရှိခွဲ ဝသတ်မှတ်ထားမကိပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။  

(၄) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်တစ်ခတည်းအတွက ်တစ်ခထက် 

ပိ သာ လာက်ထားချက်များက ိ လက်ခရရိှပါက ပထမဆးလကခ်ရရိှသည့် 

လာက်ထားချက်ကိ ဦးစွာ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအား ဦးရာလူ 

စနစ်ကိအ ြခခ၍ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းြဖစ်သည်။ 
 

(ဆ)  ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်းလပ်ငန်းစဉ ်
 

(၁) ဦးစီးဌာနသည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လာက်ထားချက်က ိ စိစစ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ် 

ရး နပါတ်စာရင်းများအား နာက်ဆးအ ြခအ နနှင့် အညီြပုစြခင်းတိက့ိ ဆာင ်

ရွက် ပးီစီးပါက လိငစ်င်ရရိှသူထ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခဲွ ဝသတ်မှတ် 

မကိ ြပည့်စမှန်ကန်သည့် လာက်ထားချက်အား လက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှ ၄၅ရက် 

အတွင်းစာြဖင့် အ ကာင်းကားရမည်။  

(၂) ဦးစီးဌာနသည် ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ၊ ဆက်သွယ် 

ရး နပါတ်စဉ်များနှင့် လိင်စင်ရရှိသူ၏ လိပ်စာများကိ အိင်တီယူ၏ လပင်န်းဆိင်ရာ 

သတင်းလာ (ITU's Operational Bulletin) တွင် ထည့်သွင်း ကညာနိင်ရန် 

အတက်ွ အိင်တီယူသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်များ ခဲွ ဝသတ်မှတ်ြခင်းနှင့်         

ပတ်သက်၍ လိငစ်င်ရရိှ သာ အြခားသူများနှင့်သးစွဲသူများအား အ ကာင်းကား 

မည်မဟတ်သည့်အတွက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခွဲ ဝသတ်မှတ ်

ပးြခင်းခရသည့် လိင်စင်ရရှိသူသည ် အဆိပါ ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးမအား ဝန် ဆာင် 

မလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့် အြခားသူများနှင့် သးစွဲသူများထသိ ့အ ကာင်းကားရန် 

တာ၀န်ရိှသည်။  

(၄) ဦးစီးဌာနသညဆ်က်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခွဲ ဝသတ်မှတ်မများကိ နာက်ဆး  
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အ ြခအ နနှင့်အညီ  ြပုစထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက ်

တွင် ဖာ်ြပ၍အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်ရမည်။  
 

( ဇ)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အပိင်းအြခားသစ်များ ထပ်တိးြခင်း သိမ့ဟတ ်ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက ် ြပာင်းလဲြခင်း 
 

(၁)  ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အပိင်းအြခားသစ်များ သိမ့ဟတ် နပါတ်အပိင်း 

အြခား၏ အ ရးပါ သာအပိင်းများအား ရရှိနိင် စရန်မြပုလပ်မ ီအနည်းဆး  ၄၅ 

ရက် ကိုတင်၍ အ ကာင်းကားစာ ထတြ်ပန်ရမည။် ထိသိြ့ပုလပ်ရာတွင ်ဦးစီးဌာန 

သည် လာက်လာစတင်လက်ခမည့် နရ့က်က ိသတ်မှတ် ပးရမည်ြဖစ် ပီးထိ နရ့က် 

မတိင်မီ မညသ်ည့် လာက်ထားချက်ကိမ  လက်ခြခင်းမြပုရ။   

(၂)  ဦးစီးဌာနသည်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ြပာင်းလဲမများကိ 

အိင်တီယူ၏ လပ်ငန်းဆိင်ရာ သတင်းလာတွင် ထည့်သွင်း ကညာ ပးနိင်ရန် 

အတွက် အိင်တီယူသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆပါက ြပည်ပရိှဆက်သွယ် ရးအဖွဲ  ့

အစညး်များသိ ့ လိအပ်သလိ အသိ ပးအ ကာင်းကားနိင်သည်။ 
 

( စျ) လာက်ထားချက်အား ြငင်းပယ်ြခင်း 
 

(၁) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်များအား ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးရန် 

သိမ့ဟတ် အရန်ထားရိှ ပးရန် လာက်ထားချက်အား အာက်ပါအ ြခအ နများတွင် 

ြငင်းပယ်နိင်သည်- 

(ကက) လိအပ် သာအချက်အလက်များ တင်ြပနိင်ြခငး်မရိှလ င်၊ 

( ခခ )  လာက်ထားချက်သည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထားသတ်မှတ်ချက်နှင့်   

ကိက်ညီမမရှိလင်၊ 

( ဂဂ )   ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးသည့်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အပိင်းအြခားအတွင်းလ လာက် 

သာ သ ကတတိအရင်းအြမစ် (short code resources) ရရိှနိငမ်ကိ 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လိအပ်လင၊် 

(ဃဃ)  ဦးစီးဌာနက သင့် လျာ်သည်ဟယူဆ သာ အြခားအ ကာင်းအရင်းရှိလင်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည်  လာက်ထားချက်  တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ  သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အားလးကိ သာ်လည်း ကာင်း ြငင်းပယ်နိင်သည။် သိမ့ဟတ် လာက်ထားချက်က ိ

သီးြခားစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ခင့်ွြပုနိင်သည်။ အဆိပါ စည်းကမ်းချက် 
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များသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ခွဲ ဝသတ်မှတ်မဆိင်ရာ စသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ခဲွ ဝသတမှ်တ် ပးထား သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်း 

အြမစ်အားအသးြပုပ၊  စီမခန်ခဲွ့ပတိနှ့င့် သာ်လည်း ကာင်း ကိက်ညီရမည်။ အဆိပါ 

သီးြခားစည်းကမး်ချက်များကိ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ ် ခွဲ ဝသတ်မှတ ်

ပးစဉ်တွင် စာြဖင့်တစ်ပါတည်း ရးသား ဖာ်ြပရမည်။ 

(၃) လာက်ထားချက်၏  တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ  သာ်လည်း ကာင်း၊ အားလးကိ သာ် 

လည်း ကာင်းြငငး်ပယ်သည့်အခါတွင်ြဖစ် စ သိမ့ဟတ် သီးြခားစည်းကမး်ချက်များ 

သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ ဦးစီးဌာနသည ် ထိသိြ့ပုလပ်ရြခင်း၏ 

အ ကာင်းအရင်းကိ လိင်စင်ရရှိသူသိ ့စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 

(၄) လိင်စင်ရရိှသူအား အ ကာင်းကား၍သ ဘာထားမှတ်ချက်ြပုရန်အတွက် သင့် လျာ် 

သာ အခွင့်အလမ်းကိ ပး ပီး နာက ် အြခား သာခွဲ ဝသတ်မှတ်မတစ်ခက ိ ြပုလပ် 

ပးနိင်သည်။ယင်းခဲွ ဝသတ်မှတ်မသည ်မူလ လာက်ထားချက်ကိ ြငင်းပယ်ခဲ့သည့် 

အ ကာင်းအရင်းများနှင့် ဆန်က့ျင်မမရိှ စရမည့်အြပင် လိင်စင်ရရှိသူ၏ လိအပ ်

ချက်များကိလည်း ြဖည့်ဆည်း ပးနိငရ်မည်။ 
 

(ည) ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအား ြပာင်းလဲြခင်း 
 

(၁) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်   ခွဲ ဝရရိှထားသည့်   လိင်စင်ရရှိသူများသည် 

အာက်ပါ ကိစ္စရပမ်ျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပာင်းလဲမတစ်ခခမြပုလပ်မီ ဦးစီးဌာနသိ ့

ခွင့်ြပုချက်ရရှိရန ် လာက်ထားရမည-် 

 (ကက) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတဲွ သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတမှတ်ပတင်ြခင်း၊ 

 ( ခခ ) ခွဲ ဝရရိှထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်၏  ရည်ရွယ်ချက ်  သိမ့ဟတ် 

အသးြပုပ၊    

 ( ဂဂ )  ခွဲ ဝရရိှထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အား အသးြပုမအ ြခအ န။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည် ကျိုး ကာင်းခင်ိလ သာ အ ကာင်းြပချက်ရှိမှသာ နည်းဥပ ဒခဲွငယ် 

(၁) ပါ ြပာင်းလဲမများကိ ြငင်းပယ်နိင်သည်။ သိမ့ဟတ် ြပာင်းလဲမကိ ြပငဆ်င် ပး 

ရန ်ညန်ကားနိင်သည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် ြပာင်းလဲမများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပင်ိးကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ အားလး 

ကိ သာ်လည်း ကာင်း   ြငငး်ပယ်သည့်အခါ    လိင်စင်ရရှိသူသိ ့   ြငင်းပယ်ရြခင်း 

အ ကာင်းအရင်းကိ စာြဖင့်အ ကာင်းကားရမည်။ 
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(၄) ဦးစီးဌာနသည်  ကျို း ကာင်းခိင်လ သာ အ ကာင်းအရင်းမရိှပါက နည်းဥပ ဒခွဲ 

ငယ် (၁) ပါ  ြပာင်းလဲမများက ိခွင့်ြပုရမည်။ 
 

( ဋ) ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအား ရပ်သိမ်းြခင်း 
 

(၁) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  အရင်းအြမစ်များ အသးြပုမ  သိမ့ဟတ် ခွဲ ဝသတ်မတ်ှမ 

သည ် အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိက်ညီမမရှိပါက ဦးစီးဌာနသည် ခွဲ ဝ 

သတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိဆက် 

သွယ် ရးနပါတ်များ၏ တစ်စိတ်တစပ်ိင်းကိ သာ်လည်း ကာင်း ရပ်သိမ်းနင်ိသည်- 

(ကက)  သက်ဆိင်ရာစချိန်စညန်းများ၊  

( ခခ )   ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်၊    

( ဂဂ )   ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ခဲွ ဝသတ်မှတ်မဆိင်ရာသီးြခားစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်  

    ရပ။် 

(၂)  ဦးစီးဌာနသည် ၄၅ရက်ထက်မနည်းသည့် အများြပည်သူသ ဘာထား တာင်းခြခင်း 

ြပုလပ် ပီးမှသာ ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အပိင်းအြခားကိ 

ရပ်သိမ်းနိင်သည်။ ထိသိရ့ပ်သိမ်းြခင်းကိ ဦးစီးဌာန၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက် 

ချမှတ်ြခင်းနှင့် လိင်စင်ရရှိသူအား အ ကာင်းကားြခင်းတိ ့ ြပုလပ် ပီး နာက် 

ရက် ပါင်း ၉၀ ကျာ်မှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၃) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  အရင်းအြမစ်  ခွဲ ဝသတ်မှတ်မ   တစ်ခလးကိ သာ်လည်း 

ကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ သာ်လည်း ကာင်း အသးြပု၍ ြခာက်လအတွင်း 

လပင်န်း ဆာင်ရွက်ြခင်းမရိှလင် နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၂)ပါ  ြပ ာန်းချက်အရ ဆာင် 

ရွက်နင်ိသည်။ 
 

( ဌ) ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအား ြပန်လည်အပန်ှြခင်း 
 

(၁) လိင်စငရ်ရိှသသူည် ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခွဲ ဝသတ်မှတ ်

မအား ဆက်လက်အသးမြပုလိပါက  ဦးစီးဌာနသိ ့ ဆာလျင်စွာ ြပန်လည်အပ်နှ 

ရမည်။  

(၂) လိင်စင်ရရှိသူသည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲ တစ်ခလးကိသာ ြပန်လည်အပ်နှနိင် 

သည်။ ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတဲွ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းအား ြပန်လည ်

အပ်နှြခင်းကိ  သာမန်အားြဖင့် လက်ခြခင်းမြပုရ။ 
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( ဍ) ရပ်သိမ်းြခင်းနှင့် ြပန်လည်ခွဲ ဝသတ်မတှ်ြခင်း 
 

(၁)  ဦးစီးဌာနသည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်ခွဲ ဝသတ်မှတ်မကိ  ရပ်သမိ်း ပီး 

နာက် ြပန်လည်ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရမည့် အ ြခအ နြဖစ် ပ လာပါက  ြဖစ်နိင် 

သမ  တူညီ သာအဆင့်ရှိသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်ကိ ခဲွ ဝသတ် 

မှတ် ပးရမည်။   ထိသိ ့  ခွဲ ဝသတ်မှတ်ြခင်းကိ    နပါတ် ကာင်းများ    ( golden   

numbers ) ရပ်သိမ်းြခင်းနှင် ့ ြပန်လည်ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်းတွင်လည်း အသး 

ြပုနိင်သည်။ 

(၂) နည်းဥပ ဒခွဲငယ ် (၁)တွင ် မည်သိပ့င် ဖာ်ြပ စကာမ ူ ထိသိခ့ွဲ ဝသတ်မှတ်မ 

ရပ်သိမ်းြခင်းနှင့် ြပန်လည်ခဲွ ဝသတ်မှတ်ြခင်းတိန့င့်ှပတ်သက၍် ဦးစီးဌာနတွင် 

မည်သည့်တာဝန်မ  မရှိ စရ။  
 
 

၁၃။   ဆက်သွယ် ရးနပါတလ်ျာထားသတ်မှတ်ချက်အား စီမခန်ခ့ွဲြခင်း 
 

 

(က)  ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆိင်ရာ စီမခန်ခ့ွဲမကိစ္စ            

ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်လပ်ငန်းကိမဆိ ဆာင်ရွက်ရမည် သိမ့ဟတ် 

လိင်စင်ရရှိသူများက ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်မည်ြဖစ် သာ မည်သည့်လပ်ငန်းကိမဆိ 

ဆာင်ရွက် စရမည်။ 
 

( ခ)  စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကးီကပ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ် 

(၁)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  အရင်းအြမစ်များ   ခဲွ ဝသတ်မှတ်မ  ရရိှထားသူတစ်ဦးချင်း    

 သည ်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ   နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်က ိ  ဦးစီးဌာနသိ ့   

 တင်ြပရမည်။  

(၂)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ နှစ်စဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်တွင-်  

(ကက)   ြပက္ခဒိန်နှစ်ကန်ဆးသည့် နရ့က်အထိ အကျုးဝင် သာအချက်အလက်များ  

       ပါဝင်ရမည်ြဖစ် ပီး    ဦးစီးဌာနမှ    ညန်ကားသည့်အတိင်း   တင်ြပရမည်။  

သာမန်အားြဖင့် သက်ဆိင်ရာ ြပက္ခဒိန်နှစ်ကန်ဆးသည့် နရ့က်မှ 

ရက် ပါင်း ၄၅ ရက်အတွင်း တင်ြပရမည်။ 

( ခခ) ရရိှထားသည့်   ခွဲ ဝသတ်မှတ်မ  တစ်ခချင်းစီအတွက်   အာက်ပါအချက်  

အလက်များက ိ ဖာ်ြပရမည်- 

(ခခ-၁)  လက်ရှိ အသးြပုမအ ြခအ န၊ 
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(ခခ-၂)  အမှန်တကယ် သးစဲွသူများက သးစွဲလျက်ရှိသည့်နပါတ်များ၊ 

(ခခ-၃)  လျာထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  တိးတက်မအတွက် သာ ်

လည်း ကာင်း၊ သးစွဲသူ၏ အမာှစာများအတက်ွ သာ်လည်း 

ကာင်း၊ အြခားအသးြပုလိမတိအ့တွက် သာ်လည်း ကာင်း 

ဖယ်ချန်ထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ၏ အ သးစိတ ်

အချက်အလက်များနှင့်တက ွရှငး်လင်းချက်များ၊ 

(ခခ-၄)  အမှန်တကယ်  သးစွဲသူများမှအပ  အြခားမည်သည့်  သးစွဲသူသိ ့

မဆိ ခဲွ ဝ ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲများ။ 

( ဂဂ )   ဆက်သွယ် ရး   နပါတ်ဆိင်ရာ    နှစ်စဉ်ြပန်လည ်  တင်ြပချက်တိင်းတွင ်     

အာက်ပါအချက်များ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်- 

(ဂဂ-၁)  ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ် ပးထားသည့် သိသာ သာ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ် အပိင်းအြခားအတွင်းတွင် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် ၃ နှစ် 

အတွက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် ခန်မ့ှန်းလိအပ်ချက်၊ 

(ဂဂ-၂)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ဆက်လက်အရန်ထားရှိြခင်း 

အတွက် လိင်စင်ရရှိသူ၏ ကျိုး ကာင်းရှင်းလင်းချက်၊ 

(ဂဂ-၃)  ဦးစီးဌာနက ညန်ကား သာ လိအပ်သည့်အြခားအချက်အလက် 

များ။ 

(ဃဃ)  အထက်အပိဒ် (ဂဂ)ပါအချက်အလက်များအား  ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထား 

သည့်ပစအတိင်း တင်ြပရမည်။ သိ ့ သာ ် ဦးစီးဌာနက အချက်အလက် 

များစ ဆာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် စိစစ်သးသပ်ြခင်း ြပုလပ်ရန်အတွက် 

တင်ြပ စသည့် အချက်အလက်များသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ 

နှစစ်ဉ်ြပန်လည်တင်ြပချက်တင်ြပ သာ အဖဲွအ့စညး်အတွက်၀န်ထပ၀်နပ်းိ 

မြဖစ် စရ။ 

(ဂ)   ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာနှစ်စဉ် အစီရင်ခစာ 

ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာနှစစ်ဉ် အစီရင်ခစာက ိ ြပုစ ရးဆဲွ 

ထတ်ြပန်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခစာတွင် ဌာန၏ တာ၀န်နှင့်လပင်န်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ 

စီမခန ့ခ်ွဲမအချက်အလက်များ၊ လက်ရှိဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခွဲ ဝသတ် 

မှတ်မဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက်အလက်များ၊ နာင်ြဖစ် ပ လာမည့် ဆက်သွယ် ရး 
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နပါတ်အရင်းအြမစ ် လိအပ်ချက်များအတွက် ကိုတင်ခန်မှ့န်းချက်၊ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်လျာထား သတ်မှတ်ချက်အ ပ  သက် ရာက်မ ရှိနိင်သည့် သိသာထင်ရှား သာ 

တိးတက်မများ၊ ဆက်သွယ် ရး နပါတ်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများအား ြပင်ဆငရ်န် 

လျာထားချက်အ သးစိတ်နှင့် အြခားဆက်နယ်သည့် အ ကာင်းအရာများ ပါဝင်ရမည်။ 

(ဃ)  အသိ ပးအ ကာငး်ကားြခင်း 

(၁)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အရင်းအြမစ်  ခွဲ ဝသတ်မှတ်မတစ်ခအား   စတင်  အသးြပု  

ရာတွင ် ယင်းခဲွ ဝ သတ်မှတ်မကိရရှိသူသည် အြခားသက်ဆိင်ရာ လိင်စင်ရရှိသ ူ

များသိ ့အ ကာင်းကားရန် (လိအပ်ပါကညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန်)နှင့် သင့် လျာ်ပါက 

ြပည်ပဆက်သွယ် ရးအဖဲွအ့စည်းများသိ ့အ ကာင်းကားရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

(၂) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခွဲ ဝသတ်မှတ်မကိ ရရိှထားသူများသည ်

၄င်းတိ၏့ အဖဲွအ့စည်းများအတွက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရမည့်ပဂ္ဂုလ်၏ အမည ်

နှင့်အချက်အလက်များအား ဦးစီးဌာနသိ ့ အ ကာင်းကားရမည်။ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်ရမည့်ပဂ္ဂုလ်၏ အချက်အလက်များ ြပာင်းလဲမရှိပါက ဦးစီးဌာနသိ ့

ဆာလျင်စွာ အ ကာင်းကားရမည်။ ဦးစီးဌာနသည် ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် 

နပါတ်သ ကတများနင့်ှ ဆက်သွယ် ရး နပါတ်အတဲွများ၏ စတင်အသးြပုရမည့် 

ရက်စွဲများပါဝင်သည့် အ ကာင်းကားစာအား အဆိပါပဂ္ဂ လ်ထ ပးပိရ့မည်။ 

(၃) ဦးစီးဌာနသည ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်ခွဲ ဝသတ်မှတ်မကိ ရရှိထား 

သည့် အဖဲွအ့စညး်များအတက်ွ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရမည့်သူများ၏ အချက် 

အလက်စာရင်းကိ ြပုစထားရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါစာရင်းအား စာရင်းတွင်ပါ၀င် 

သာ အဖဲွအ့စညး်များနှင့် ဦးစီးဌာနက ပးပိသ့င့်သည်ဟယူဆသည့် အြခားသ ူ

များက တာင်းဆိလာပါက ရရိှနိင် စရမည်။  
 

၁၄။   ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထားသတ်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းများနှင့်   အချက်အလက်  အစအ ဝး 

       (Database)   
 

(က)  မှတ်တမ်းများနှင့ ်အချက်အလကအ်စအ ဝးကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည့် 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အပိင်းအြခားများ၊ နပါတ်သ ကတများနှင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

အတဲွများ၏ အ ြခအ နများနှင့်ပတ်သက်သည့် ြပည့်စရှင်းလင်း သာ မှတ်တမ်းများ 
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(records) နှင့် အချက်အလက်အစအ ဝး (Database) များကိ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။  

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် အြပည့်အစကိ ဦးစီးဌာနမှထိနး်သိမ်းထား  

ရမည်ြဖစ် ပီး လိအပ်သည့်အခါ သက်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း အားလးမ ှရရှိနိင် စရမည်။  
 

 

( ခ)  အရန်ထားရှိ သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတမ်ျား 

 ဦးစီးဌာနသည ်စီးပွား ရးအရ လို ဝှ့က်ထားရန်မလိပါက အရန်ထားရိှ သာ ဆက်သွယ် 

ရးနပါတ်များအတွက ် လိငစ်င်ရရိှသူတစ်ဦး၏အ သးစိတ်လျာထားချက်ကိ ဆက်သွယ် 

ရးနပါတ ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ အ သးစိတ် ထပ်မ 

သိရိှလိသူများအ နြဖင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် အရင်းအြမစ်များ အရန်ထားရိှထားသည့် 

လိင်စင်ရရှိသူများထ ဆက်သွယ်ရမည်။  
 

( ဂ ) ထတြ်ပန်ြခငး် 
 

ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အား နာက်ဆးအ ြခ 

အ နနင့်ှအညီ ြပုစရမည့်အြပင် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခဲွ ဝသတ်မှတ် 

ပးြခင်း၊ အရန်ထားရိှြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက် 

အလက်များ၊ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထား သာ၊ အရန်ထားရိှထား သာ သိမ့ဟတ် ရပ်သိမ်း 

ထား သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အပိင်းအြခားများ၊ ခဲွ ဝသတ်မှတ်မကိ ရရိှထားသူများ  

သိမ့ဟတ်  ရပ်သိမး်ခထားရသူများ၏  အချက်အလက်များနှင့်  ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်သည့် 

ရက်စွဲတိကိ့လည်း ထတ်ြပန်ရမည။် 
 

(ဃ) အ ြခအ နြပအညနး်များ 
 

(၁)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင်ပါရိှသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

များ သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတများအားလးသည် အာက်ပါအမျိုးအစားနှစ်မျိုး 

အနက ်တစ်မျို းမျိုးတွင ်အကျုးဝင်သည်- 

(ကက)   လျာထားသတ်မှတ်ထား ပီးြဖစ် သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ သိမ့ဟတ် 

နပါတ်သ ကတများဆိသည်မှာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ် 

ချက်အတွင်း သီးြခားအသးြပုရန် ( ဥပမာ- ကိုးဖန်း၊ မိဘိင်းဖန်း ) အတွက် 

ဖယ်ချန်ထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတ 

များကိ ဆိလိသည်။ 
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(  ခခ)  လျာထားသတ်မှတ်ထား ပီးြခင်းမရိှ သး သာဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်တွင ်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ် သိမ့ဟတ် နပါတ် သ ကတများ 

လျာထားသတ်မှတ်ထားြခင်းသည်ယင်းတိအ့ားရရိှနိင်မကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အြခားအ ြခအ နတစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း ဆိလိြခင်းမဟတ်ပါ ။ 

(၂)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင်  လျာထားသတ်မှတ်ထား ပီး 

ြခင်း မရိှ သး သာ  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတများအားခဲွ ဝ 

သတ်မှတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အရန်ထားရိှ ပးြခင်း မြပုလပ်နိင်ပါ။  

(၃)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင ် လျာထားသတ်မှတ်ထား ပီးြဖစ် 

သာနပါတ်သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များတွင် အာက် ဖာ်ြပ 

ပါအ ြခအ နြပအညန်းတစ်ခခ ပါရှိရမည်- 

(ကက) ခဲွ ဝသတ်မှတ်ထား သာ (Allocated)  ဟ ဖာ်ြပထားသည့် အ ြခအ န 

ြပအညန်းသည် လိင်စင်ရရှိသူသိ ့ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထား သာ နပါတ် 

သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များအား ညန်းဆိ ပီး 

ယင်းတိအ့ား လိင်စင်ရရှိသူ၏ အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပထားရမည်။ ထိသိ ့

ညန်းဆိထား သာ နပါတ်သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရး နပါတ် 

အများစသည ် လက်ရိှအသးြပု နြခင်း ြဖစ်နိင် သာ်လညး် ယငး်မတ်ှတမး် 

များတွင် စတင်အသးြပုသည့် ရက်စွဲများမပါဝင်ရ။ ထိအ့ြပင် လိင်စင် 

ရရိှသူက လပ်ငန်းမစတင်မ ီစီးပွား ရးအရ လ ို ဝ့ှက်ထားရှိရန ် လိအပ်ပါက 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင ် ခွဲ ဝ သတမ်တှမ် 

အ သးစိတ်အား ဖာ်ြပြခငး်မြပုရ။ 

 ( ခခ) ြပာင်း ရမ့များအတွက်သာ  ခဲွ ဝသတ်မတ်ှထား သာ  (Allocated for 

Migration Only) ဟ ဖာ်ြပထားသည့် အ ြခအ နြပအညန်းသည် 

ဆက်သွယ် ရး နပါတ်အပိင်းအြခားတစ်ခမှ အြခားတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရ  ့

လိသည်ဟအဆိြပုထား သာ လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးအတွက် ခဲွ ဝသတ်မှတ် 

ပးထားသည့် နပါတ်သ ကတများ သိမ့ဟတ ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ 

ကိညန်းဆိသည်။ ထိသိခ့ွဲ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်းသည် ယာယီသာြဖစ်နိင် ပီး 

သင့် လျာ် သာ သတ်မှတ်ကာလ နာက်ပိင်းတွင် ခဲွ ဝသတ်မတ်ှ ရးစ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိပါက ယင်းဆက်သွယ် ရးနပါတ်များ 
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သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတများအား လပင်န်းအသစမ်ျားအတွက် အသးြပု 

နိင် ကာင်းကိ ဦးစီးဌာနမှဆးြဖတ်နိင် ပီး ယင်းတိ၏့ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

အတဲွ၏ အ ြခအ နြပအညန်းမှာလည်း ြပာင်းလဲသွားမည်။ 

 ( ဂဂ ) လစ်လပ် သာ (Free) ဟ ဖာြ်ပထားသည့်  အ ြခအ နြပ  အညန်းသည် 

ယင်းနပါတ်သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များသည် ခွဲ ဝ 

သတ်မှတ် ပးရန် သိမ့ဟတ် အရန်ထားရှိ ပးရန်အတွက ် ရရိှနိငသ်ည်ဟ 

ညန်းဆိသည်။လစ်လပ် သာဟ ဖာ်ြပထား သာနပါတ်သ ကတ သိမ့ဟတ် 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ်တစ်ခသည် စာရင်းကိ နာက်ဆးအ ြခအ နနှင့်အညီ 

ြပုစထားသည့်အချိန်နှင့် လိင်စင်ရရိှသူက လာက်ထားသည့် အချိန်အတွင်း 

လိင်စင်ရရှိသ ူ အြခားတစ်ဦးဦးမှ တာင်းခထား ပီး ြဖစ်နိင်သည်ကိလည်း 

လာက်ထားသည့် လိင်စင်ရရှိသူများက သတိြပုရမည်။ 

(ဃဃ) သီးြခားရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ လစလ်ပ် သာ (Free for specific  

purpose) ဟ ဖာ်ြပထားသည့်အ ြခအ နြပအညန်းသည ်သီးြခားရည်ရွယ် 

ချက်များအတွက်သာ လစ်လပ်ထားရိှ သာ ဆက်သွယ် ရး နပါတ်များ 

သိမ့ဟတ် နပါတ်သ ကတများကိ ညန်းဆိသည်။   

( ငင ) ထိန်းသိမ်းထား သာ (Protected)  ဟ ဖာ်ြပထားသည့် အ ြခအ နြပ 

အညန်းသည် ထပ်မအ ကာင်းမကားမီအချိန်ထိ (သိမ့ဟတ်) ရက်စဲွ 

ဖာ်ြပထားပါက ယင်းရက်စွဲမတိင်မီအထိ အနာဂတ်လျာထားသတမှ်တ် 

ချက်အတွက်ြဖစ် စ၊ ယာယီ သိမ့ဟတ် အမဲတမ်းြဖစ် သာ ခ ဆိမဆိင်ရာ 

ြပဿနာများကိ ရှာင်ကဉ်ရန်အတွက်ြဖစ် စ ထိန်းသိမ်းထား သာ နပါတ် 

သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ ညန်းဆိသည်။ 

 ( စစ ) အရန်ထားရိှ သာ (Reserved) ဟ ဖာ်ြပထားသည့် အ ြခအ နြပအညန်း 

သည်လိင်စင်ရရိှသူ၏ လာက်ထားချက်နှင့် ဦးစီးဌာန၏အတည်ြပုချက် 

အရ နပါတ်သ ကတများ သိမ့ဟတ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များအား 

ယာယီခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးြခင်းကိ ညန်းဆိသည်။ စီးပွား ရးအရ လို ဝ့က်ှ 

အပ်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လာက်ထားသူ၏အမည်က ိအရန်ထားရှိမ 

နှင့် တဲွဖက်၍ ပမှန်အားြဖင့်မ ဖာ်ြပရ။ 
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၁၅။ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ အသးြပုြခင်းနငှ့် 

သက်ဆိင် သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတခ်ျက်များ 
 

(က)  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များအား အသးြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက် ဖာ်ြပ 

ပါစည်းကမ်းချက်များသည် ခွဲ ဝသတ်မှတ်မအားလးနှင့် သက်ဆိင်သည်- 

(၁) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အမျို း 

အစားအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဝန် ဆာင်ခနန်းထားအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ခွဲြခားသတ်မှတ်မများအပါအ၀င် လိင်စင်ရရှိသူ၏ လာက်ထားချက်တွင် ဖာ်ြပ 

ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ 

အသးြပုရမည်။  

(၂) ဆက်သွယ် ရးနပါတ ် အရင်းအြမစ်များအား မူလပထမရရှိထားသည့် လိင်စင ်

ရရှိသူသည် ယင်းနပါတ်များအတွက် တာဝန်ရှိ စရမည်။ 

(၃)  လိင်စင်ရရှိသူများသည ်ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များအား အမှတ်တဆိပ် 

သဖွယ် အသးြပု၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ လိင်စင်ရရှိသူနှင့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် 

အပိင်းအြခားကိ တဲွဖက်၍ သာ်လညး် ကာင်း ကာ်ြငာြခင်းနှင့် အြခားနည်းလမ်း 

တစ်ခခြဖင့် အများသိ စရန် မြပုလပ်ရ။ 

(၄) လိင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များနှင့် နပါတ်အတဲွများအား 

လဲလှယြ်ခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းဝယ်ြခင်းမြပုရ။ 

(၅) လိင်စင်ရရှိသူအား  ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်း 

အြမစ်သည ် ၄င်းနှင့် ရာသက်ပန်သက်ဆိင်မရိှသည်။ သိ ့ သာ ် မည်သည့်လိင်စင် 

ရရိှသူ သိမ့ဟတ် သးစဲွသူတစ်ဦးကမ  ဦးစီးဌာနက ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် 

မည်သည့်  ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိမဆိ  ပိင်ဆိင်ခွင့်မရှိပါ ။  

(၆) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးမကိ ရရိှထားသည့် 

လိငစ်င်ရရိှသူအ နြဖင့် နည်းဥပ ဒ ၁၂၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ည)အရ ြပာင်းလဲထားြခင်း 

မရိှပါက ၄င်းအားအသးြပုရန ်ခွင့်ြပုထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာလင် 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ ်အရင်းအြမစ်များကိ အသးြပုရမည်။   

(၇) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ် ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးမကိရရှိသူသည ် ယငး်အား 

အသးြပုမကိ မတ်ှတမ်းထားရိှရမည်။ 
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(၈) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိ ရရိှထားသူများသည် ဦးစီးဌာန၏ 

ခွင့်ြပုချက်တစ်စ တစရ်ာမရိှလ င် သးစွဲသူတစ်ဦး၏ တာင်းဆိချက်အရ ယင်း 

သးစဲွသူထ သတ်မှတ် ပးသည့်နပါတ် (coveted number) မှအပ ၄င်းအားခွဲ ဝ 

သတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ် ယာက် 

ထကမ   အခ ကး ငွ ကာက်ခြခင်းမြပုရ။ 

(၉) ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အား အသးမြပုပဲထားြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သးစွဲ 

သူများသည် ၄င်းတိ၏့ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အားရရိှသည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း 

၁၈၀ အတွင်း အသးြပုရမည်။ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အား အသးြပုြခင်းဆိသည်မှာ 

PSTN တွင် ယင်းဆက်သွယ် ရးနပါတ်အား ချိတ်ဆက်နိင်ြခင်းကိဆိသည်။ ထိသိ ့

အသးြပုြခင်းမရိှ သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ်များကိ သးစွဲသူအသစ်သိ ့ သတ်မှတ ်

ပးနိင်သည်။ 

 (၁၀) လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ရှိ ယင်း 

အားခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးထားသည့် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်များကိသာ 

အသးြပုရမည်။  

       (၁၁) ဦးစီးဌာနက   လိအပ်၍ြပုလပ် သာ   မည်သည် ့    ဆက်သွယ် ရးနပါတ်ဆိင်ရာ 

ြပာင်းလဲမများကိမဆိ လိင်စင်ရရိှသူများအားလးက တစ် ပိုင်တည်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ) နည်းဥပ ဒခဲွ  (က) ပါ     စညး်ကမ်းချက်များအြပင်    ဆက်သွယ် ရးနပါတ်  လျာထား 

သတ်မှတ်ချက်၏ ပထဝီဝင် ဒသအလိက် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အပိင်းအြခားအတွင်း 

ြပုလပ်သည် ့ ခဲွ ဝသတ်မှတ်မများနှင့် သက်ဆိင် သာသတ်မှတ်ချက်များမှာ အာကပ်ါ 

အတိင်းြဖစသ်ည်- 

(၁) ဧရိယာသ ကတများသည် သက်ဆိင်ရာလိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးထက် နိင်ငလးဆိင်ရာ 

သီးသန်သ့ ကတအ နြဖင့်သာ ပိ၍ဆက်စပ်မရှိရမည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည် လိအပ်ပါကဧရိယာသ ကတ အသီးသီးအတွက် သင့် လျာ် သာ 

ပထဝီ၀င ် ဒသကိ သတ်မှတ်ရမည်။ ကနဦးအားြဖင့် ယင်းဧရိယာများသည် လက်ရှိ 

ဆက်သွယ် ရးနပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက်ပါ  တည်ဆဲဆက်သွယ် ရးဇန် 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီမရှိရမည်။ 



27 
 

(၃) ဦးစီးဌာနသည် လိင်စင်ရရှိသူများအား ပထဝီ၀င် ဒသ တစ်ခချင်းရိှ ဆက်သွယ် ရး 

နပါတ်အတွဲများကိ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ပးရာတွင ် သက်ဆိင်ရာဆက်သွယ် ရးဇန် 

သ ကတ နာက်တွင်ရှိသည့ ် ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အ ရအတွက်များမှ ခွဲ ဝ 

သတ်မှတ် ပးရမည်။  

(၄)  လိင်စင်ရရိှသူအားလးသည် မို တ့ွင်း ခ ဆိမများြဖစ် စကာမ ူ နိင်ငတွင်းသီးသန ့် 

နပါတ်အြပည့်အစြဖင့် ခ ဆိမများအား ချိတ်ဆက် ပးကရမည်။ 

(ဂ)  နည်းဥပ ဒခဲွ (က)ပါစည်းကမ်းချက်များအြပင် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်လျာထားသတ်မှတ် 

ချက်၏ပထဝီဝင် ဒသအလိက်မဟတ် သာ ဆက်သွယ် ရးနပါတ် အပိင်းအြခားအတွင်း 

ြပုလပ်သည့် ခွဲ ဝသတ်မှတ်မများနှင့် သက်ဆိင် သာသတ်မှတ်ချက်များမှာ အာက် 

ပါ အတိင်းြဖစ်သည်- 

(၁) ပထဝီဝင် ဒသအလိက် မဟတ် သာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအတွက် နပါတ ်

သ ကတများသည် နိင်ငတွင်းထူးြခားထင်ရှားမ ရိှရမည်။ 

(၂) ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အတွဲများအား လိင်စင်ရရှိသူများကိ လိအပ ်

သလိ ခဲွ ဝသတ်မှတ် ပးရမည်။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနသည ် လိအပ်ပါက ဆက်သွယ် ရးနပါတ်အရင်းအြမစ်  ခွဲ ဝသတ်မှတ်မတစ်ခခ  

အတွက် သီးြခားစည်းကမ်းချက်များကိ ထပ်မသတ်မှတ်နိင်သည်။ ဦးစီးဌာနသည် အဆိပါ 

စည်းကမ်းချက်များကိ သတ်မှတ်ရသည့် အ ကာင်းအရင်းအား လိင်စင်ရရှိသူများထ 

အ ကာင်းကားရမည်။  

 

 
 

                   ဇယျာ အာင ် 

        ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

                  ဆက်သွယ် ရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

 

 
 

စာအမှတ ်၊ ဆသန/ ၁-၀၂/၀၁၅ (၂၀၁၅/  ၆၈၁၈ ) 

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၅ ခနစ်ှ ၊ ဒဇီငဘ်ာလ  ၃  ရက ်
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ြဖန ့် ဝြခင်း 

နိငင် တာ်သမ္မတရး 

သမ္မတဦးစီးရး 

ဒတိယသမ္မတ(၁)ဦးစီးရး 

ဒတိယသမ္မတ(၂)ဦးစီးရး 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး 

ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

အမျိုးသားလတ် တာ်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်

နိငင် တာဖ်ွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 

နြပည် တာ် ကာင်စ ီ

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်

ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ရ့းများ  

နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ 

ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆိက်ဘာလြခု ရးဦးစီးဌာန 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့စာတိက်လပ်ငန်း 

 

မိတ္တ ူကိ 

- ရးလကခ်/ မာ 

 

( ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 
ပးနိင်ပါရန် ပးပိပ့ါသည။်) 
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