ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပပည်ရ

ောင်စုလွှတ်ရတော် ဥပရေအမှတ် ၃၁။)

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ သီတင်ေးကျွတ်လဆန်ေး ၄ က်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရအောက်တုဘောလ ၈ က်)

ောင်စုလတ
ွှ ရ
် တော်သည် ဤဥပရေကု ပပဋ္ဌောန်ေးလုကသ
် ည်။

(M

ပပည်ရ

LI
S)

[ ပပင်ဆင် : 29.08.2017 ]

em

အခန်ေး (၁)
အမည်၊ သက်ဆင
ု ်ပခင်ေးနှင် အဓပပောယ်ရ ော်ပပချက်

၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးသည်ောင်စုသမမတပမန်မောနုငင
် ံရတော်၏ ရပမ

ု၊ ရ

ု၊ ရလ

ု တပ
ုို့ ါဝင်ရသော နယ်နမတ်အတွင်ေး

n

(က) ပပည်ရ

Sy

st

၁။ ဤဥပရေကု ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဥပရေဟု ရ ေါ်တင
ွ ်ရစ မည်။

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငရ
ံ တော်၏ ပပင်ပရ ောက် မည်သည့််အ ပ်ရေသ၌မဆု ရနရသော

rm

( ) ပပည်ရ

at
io

မည်သည့််ပုဂ္ိုလ်၊ ဌောန၊ အဖွွဲ့အစည်ေးနင့််မဆု သက်ဆင
ု ရ
် စ မည်။

ပမန်မောနုငင
် ံသောေးမျောေးနင့််လည်ေး သက်ဆုင်ရစ မည်။

In
fo

၃။ ဤဥပရေတွင် ပါ ရသော ရအောက်ပါစကောေး ပ်မျောေးသည် ရဖော်ပပပါအတုင်ေး အဓပပောယ်သက်ရ ောက်ရစ မည်(က) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေး (Telecommunication) ဆသ
ု ည်မော သတင်ေးအ ျက်အလက်တစ် ပ် ပ်ကု ဝါယောကကိုေး၊ ဖုင်ဘောကကိုေး

La

w

သမ
ုို့ ဟုတ် အပ ောေးရသော လျှပ်ကေးကကိုေးတစ် ု ုကု အသံုေးပပို၍ရသော်လည်ေး ရကောင်ေး၊ ရ ေီယုလှိုင်ေး၊ အလင်ေးတန်ေး၊
အပ ောေးရသော လျှပ်စစ်သံလုကဓ
် ောတ်

တ
ု ်လတ
ွှ ်သည့်် နည်ေးလမ်ေးတစ် ပ် ပ်ကု အသံုေးပပို၍ရသော်လည်ေးရကောင်ေး

ar

မ င်ေးအတင
ု ်ေးပဖစ်ရစ၊ ပပိုပပင်၍ ပဖစ်ရစ

တ
ု ်လွှင့််ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဖမ်ေးယပ င်ေးကု ဆုသည်။

nm

( ) သတင်ေးအချက်အလက် ဆုသည်မော အ ျက်အလက်၊ မ င်ေးစော၊ ပံု ပ်သဏ္ဌောန်၊ အသံ၊ သရကေတ (Code)၊

ya

လကခဏ္ောသရကေတ (Sign)၊ အ ျက်ပပသရကေတ (Signal) နင့််အ ျက်အလက်အစုအရဝေး တစ် ပ် ပ်တအ
ုို့ ပပင် ယင်ေးတုို့

M

တစ် ု

က်ပု၍ ရပါင်ေးစည်ေး

ောေးရသော အ ောမျောေးနင့်် အလောေးတ ကစစ ပ် မျောေးကု ဆုသည်။

(ဂ) ကက ေးမဆက်သွယရ
် ေး ဆုသည်မော

ုတ်လင
ွှ ့််သည့်် က ယော နင့်် ဖမ်ေးယသည့်် က ယောတအ
ုို့ ကကောေး တွင် ဝါယောကကိုေး၊

ဖုင်ဘောကကိုေး သမ
ုို့ ဟုတ် အပ ောေးရသောလျှပ်ကေးကကိုေးတစ် ု ုကု အသံုေးမပပိုဘ သတင်ေးအ ျက်အလက်တစ် ပ် ပ်ကု
ရ ေီယုလှိုင်ေး၊ အလင်ေးတန်ေး၊ လျှပ်စစ်သံလုကဓ
် ောတ်

တ
ု လ
် ွှတ် ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် အပ ောေးနည်ေးလမ်ေးတစ် ပ် ပ်ပဖင့််

ုတ်လွှင့််ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဖမ်ေးယပ င်ေးကု ဆုသည်။
(ဃ) ဆက်သွယ်ရ ေးကွန် က် ဆုသည်မော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးနည်ေးပညောတစ် ု ုကု အသံုေးပပိုပပီေး ကွန် က်
အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေး၊ ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေး၊ ကွန်ပျျူတော၊ ကွန်ပျျူတောက့်သရ
ုို့ သော အလောေးတ ပစစည်ေး၊ ယင်ေးတန
ုို့ င့််
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တွဖက်အသံုေးပပိုနင
ု ်သည်စ
့် နစ်နင့််ပစစည်ေးကု ကကိုေးပဖင့််ပဖစ်ရစ၊ ကကိုေးမ့်ပဖစ်ရစ အ ျင်ေး ျင်ေး ျတ်ဆက်အသံုေးပပိုရသော
စနစ်ကု ဆုသည်။
(င) အသုေးပပ သူဘက် ှ ကွန် က်နယ်နမတ် ဆုသည်မော ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေး ကနဦေး ျတ်ဆက်သည့်် ရန ောကု
ရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ သံုေးစွသတစ်ဦေးဦေး
ကုရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ သံုေးစွသ

ံမ သတင်ေးအ ျက်အလက်မျောေး လက် ံ

ရသော ရန ော

ံသုို့ သတင်ေးအ ျက်အလက်ရပေးပရ
ုို့ သော ကွန် က်အရ

ောက်အကပပို ပစစည်ေး၏

(စ) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှုလုပ်ငန်ေး ဆုသည်မော ကွန် က်အရ

LI
S)

ရန ောကုရသော်လည်ေးရကောင်ေး ဆုသည်။

ောက်အကပပိုဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး၊

(ဆ) ကွန် က်အရ

em

က်ပု၍ပဖစ်ရစ လုပက
် ုင်ရဆောင် က
ွ ်ပ င်ေးကု ဆုသည်။
ောက်အကူပပ ဝန်ရဆောင်မှုလုပ်ငန်ေး ဆသ
ု ည်မော ကွန် က်အရ

ောေး ပပီေး ယင်ေးကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစညေး် ကု ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှို လုပ်ငန်ေး

လုင်စင်

ောေးသအောေး ငောေး မ်ေးပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် အဆုပါ ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေး အရပေါ်တွင် မမကယ
ု ်တင
ု ်

Sy

လက်ဝယ်

ောက်အကပပိုပစစည်ေး တစ် ု ုကု

st

တစ် ပ်

(M

ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးနင့်် အသံုေး ျဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးအနက် လုပင
် န်ေးတစ် ပ်ကု ပဖစ်ရစ၊

n

ဝန်ရဆောင်မှိုရပေးသည့််လုပင
် န်ေးကု ဆုသည်။

at
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(ဇ) ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှုလုပင
် န်ေး ဆုသည်မော သတင်ေးအ ျက်အလက်ကု အပပန်အလန်ရပေးပရ
ုို့ ေး အတွက်

rm

ဆက်သွယရ
် ေးနည်ေးလမ်ေးတစ် ပ် ပ်ပဖင့်် ဝန်ရဆောင်မရ
ှို ပေးသည့််လုပ်ငန်ေးကု ဆုသည်။ ယင်ေး စကောေး ပ်တင
ွ ်
အသံုေးပပိုသဘက် ကွန် က်နယ်နမတ်သက်သက်ကုသော ရဆောင် ွကရ
် ပေးသည့််လုပ်ငန်ေး မပါဝင်။

In
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(ဈ) အသုေးချဝန်ရဆောင်မှုလုပ်ငန်ေး ဆုသည်မော ကွန် က်တစ် ု သမ
ုို့ ဟုတ် တစ် ု

က်ပရ
ု သော ကွန် က်မျောေးကု အသံုေးပပို၍

ဝန်ရဆောင်မှိုရပေးရသောလုပင
် န်ေးတစ် ပ် ပ်ကု ဆုသည်။ ယင်ေးတွင် အသံုေးပပို သဘက်

La

w

ကွန် က်နယ်နမတ်သက်သက်ကုသော ရဆောင် ွကရ
် ပေးသည့််လုပ်ငန်ေး မပါဝင်။
(ည) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေး ဆုသည်မော ဤဥပရေအောေး အရ

ောက်အကပပို န်အလင
ုို့ ော ဝန်ကကီေးဌောနက

ar

သီေးပ ောေးသတ်မတ်ရသော ဆက်သွယ်ရ ေးပစစည်ေးကု ဆုသည်။

nm

(ဋ) ဆက်သွယ်ရ ေးရ ေးကွက် ဆုသည်မော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ု ုနင့်် သက်ဆုင်ရသော

ya

ရဈေးကွက်ကရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး၊ ယင်ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ု ုနင့်် တွဖက်အသံုေးပပို သည့််ပစစည်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်

M

ဝန်ရဆောင်မှိုနင့်် သက်ဆင
ု ်သည့်် ရဈေးကွကက
် ရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး ဆုသည်။

(ဌ) အချက်အလက်အရ ကောင်ေးအ ော ဆုသည်မော ဖန်တီေးနင
ု ်ရသော၊ ပပိုပပင်နုငရ
် သော၊ သမ်ေးဆည်ေး
ပပန်လည်ရဖော်

ုတ်နင
ု ရ
် သော သမ
ုို့ ဟုတ် အီလက်

ောေးနုင် ရသော၊

ရ ောနစ်နည်ေးပညောပဖင့်် ဆက်သယ
ွ ်ရပေးပန
ုို့ ုင် ရသော စောသောေး၊ အသံ၊

ပံု ပ်ပငမ်နင့်် ပံု ပ် င်တက
ုို့ ု ရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ ယင်ေးတက
ုို့ ု အပ ောေးရသောရုပ်သံပဖင့်် ပပန်လည်ရဖော်ပပပ င်ေး၊
ရတွွဲ့ပ င်ေးပဖင့်် ရဖော်ပပပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် တစ်နည်ေးနည်ေးပဖင့်် ရပါင်ေးစပ်ရဖော်ပပ
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ောေး ပ င်ေးကရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး ဆုသည်။

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

(ဍ) ကွန် က်အရ

ောက်အကူပပ ပစစည်ေး ဆုသည်မော ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေး ရဆောင် ွက် ော တွင် အသံုေးပပိုသည့််

ရုပ်ပုင်ေးဆုင် ောအရပ
ရပါင်ေးစပ်

ံအရဆောက်အအံု၏ ပစစည်ေးတစ် ု ုကရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး၊ ယင်ေးပစစည်ေးမျောေး

ောေး မှိုကရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး ဆုသည်။

(ဎ) လှုင်ေးနှုန်ေးစဉ် ဆုသည်မော ၃ ဟတ်ဇ်မ ၄၂၀ တော ောဟတ်ဇ်လှိုင်ေးနှိုန်ေးအ

ပါဝင်သည့်် စဉ်ဆက်မပပတ် ရသော

လျှပ်စစ်သံလုကလ
် ှိုင်ေး၏ လှိုငေး် နှိုန်ေးစဉ်ကု ဆုသည်။
ောေးသတ်မတ
ှ ်ချက် ဆသ
ု ည်မော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး မျောေးတွင်

LI
S)

(ဏ္) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးနပါတ်လျော

ဆက်သွယရ
် ေါ်ဆုမအ
ှို တွက် အသံုေးပပို န် သတ်မတ်ရသော နုင်ငရ
ံ တော်၏ ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးနံပါတ်

(တ) အီလက်

ရ ောနစ်လပ်စော လျော

(M

ောေးသတ်မတ် ျက်ကု ဆုသည်။

ောေးသတ်မတ် ျက် ဆုသည်မော သတင်ေးအ ျက်အလက်ဆုင် ော စနစ်မျောေးအကကောေး

em

လျော

အပပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ် ောတွင် အသံုေးပပို န် အကခ ော သမ
ုို့ ဟုတ် ဂဏ္န်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် အကခ ောနင့်ဂ
် ဏ္န်ေးရပါင်ေးစပ်၍
ောေးသတ်မတ် ျက်ကု ဆုသည်။

ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးတစ်မျိုေးမျိုေး လက်ဝယ်

Sy

) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေးဆုင် ော လုင်စင် ဆုသည်မော ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦေးဦေး၊ ဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် အဖွွဲ့အစည်ေး တစ် ု ုကု
ောေး ပ င်ေး၊ အသံုေးပပိုပ င်ေးအတွက်

ုတရ
် ပေး ရသော

n

(

ရ ောနစ်လပ်စော လျော

st

အသံုေးပပိုရသော အစီအစဉ်တကျရဖော်ပပသည့်် အီလက်

at
io

ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးဆုင် ောလုင်စင်ကု ဆုသည်။

ုတ်ရပေး

rm

(ေ) လုပ်ငန်ေးလုင်စင် ဆုသည်မော ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦေးဦေး၊ ဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် အဖွွဲ့အစည်ေးတစ် ု အ
ု ောေး ဤဥပရေအ
ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ် တည်ရ

In
fo

ဆုသည်။

ောင်လပ
ု က
် ုင် ွင့််လုပင
် န်ေးလုင်စင်ကု

(ဓ) လုင်စင် ဆုသည်မော ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦေးဦေး၊ ဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် အဖွွဲ့အစည်ေးတစ် ု အ
ု ောေး ဤဥပရေအ

တ
ု ်ရပေး

ောေးရသော

La

w

လုပ်ငန်ေးလုင်စင်နင့်် ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေးဆုင် ောလုင်စင်ကု ဆုသည်။
(န) ဝန်ကကီေးဌောန ဆုသည်မော ပပည်ရ

ောင်စုအစုေး ပရ
ုို့ ဆောင်ရ ေးနင့််ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ကကီေးဌောနကု ဆုသည်။

ar

(ပ) ဦေးစီေးဌောန ဆုသည်မော ဝန်ကကီေးဌောနလက်ရအောက် ဆက်သွယ်ရ ေးညွှန်ကကောေးမှိုဦေးစီေးဌောနကု ဆုသည်။

nm

(ဖ) အယူခခရ
ု ုေး ဆုသည်မော ဝန်ကကီေးဌောနက ျမတ်သည့်် အမန်ို့ သမ
ုို့ ဟုတ် ဆံုေးပဖတ် ျက်ကု မရကျနပ်ပါ က
ောင်စုအစုေး အဖွွဲ့က ဖွွဲ့စည်ေး

ောေးရသော ဆက်သွယရ
် ေးဆုင် ော အယ ံ ံုရံုေး ကု ဆုသည်။

ya

အယ ဝ
ံ င် ွင့််ပပို န် ပပည်ရ

M

<ပပင်ဆင် 29.08.2017>

အခန်ေး (၂)
ည် ွယ်ချက်မျောေး
၄။ ဤဥပရေ၏ ည် ယ
ွ ် ျက်မျောေးမော ရအောက်ပါအတင
ု ်ေးပဖစ်သည်(က) နင
ု ်ငရ
ံ တော်ရ တ်မီဖွဲ့ွံ ပဖိုေးတုေးတက်ရ ေးအတွက် ဆက်သွယ်ရ ေးနည်ေးပညောပဖင့်် အရ
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ောက်အကပပိုနုင် န်၊

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

( ) ဖွံွဲ့ပဖိုေးတုေးတက်လောရသော ဆက်သွယရ
် ေးကဏ္ဍမျောေးတွင် ပပည်တင
ွ ်ေးပပည်ပမ အ င
ွ ့််အလမ်ေးတမျှရသော
ပွင့််လင်ေးပမင်သောသည့်် ယဉ်ပပိုင်မှိုမျောေး ရဆောင် ွကရ
် စပ င်ေးပဖင့်် အ ည်အရသွေးပမင့််မောေးပပီေး သံုေးစွသတအ
ုို့ ောေး
ဝန်ရဆောင်မှိုရပေးနင
ု ်မည့်် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေးမျောေး ရပေါ်

ုကတ
် န်စောွ

ွက်လောရစ န်၊

(ဂ) ဖွံွဲ့ပဖိုေးတုေးတက်လောရသော ဆက်သွယရ
် ေးဆုင် ော နည်ေးပညောနင့်အ
် တ နုငင
် ံရတော်တစ်ဝန်ေးလံုေးတွင်
ဆက်သွယရ
် ေးကွန် က်ပဖန်ို့ကကက်ပပီေး အမျောေးပပည်သဆက်သွယ်အသံုေးပပိုနင
ု ်သည့်် အ င
ွ အ
့်် လမ်ေးမျောေး
လောနုငရ
် စ န်၊

(ဃ) ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး တည်ရ

LI
S)

ပုမု

ောင်လပ
ု က
် ုင်သနင့်် အသံုေးပပိုသတက
ုို့ ု ဥပရေနင့်အ
် ညီ

(M

အကောအကွယ်ရပေးနင
ု ် န်၊

ကွန် က်အရ

em

(င) နင
ု ်ငရ
ံ တော်တည်ပငမ်ရအေး ျမ်ေးရ ေးနင့်် အမျောေးပပည်သလံုခ ံိုရ ေးကစစမျောေးအတွက် ဆက်သွယ်ရ ေးဝန် ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး၊
ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးနင့်် လင
ု ်စင် ယပပီေးမသော အသံုေးပပို ွင့်် ရသော ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးမျောေးကု

n

အခန်ေး (၃)

Sy

st

ကကီေးကကပ်နင
ု ် န်။

ောင်လပ
ု ်ကင
ု ်ခွင်လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

at
io

ဆက်သွယ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မလ
ှု ုပ်ငန်ေး တည်ရ

rm

၅။ ရအောက်ရဖော်ပပပါ ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ်ကု တည်ရ
ပုဂ္ိုလ်၊ ဌောနနင့်် အဖွွဲ့အစည်ေးမျောေးသည် ွင့််ပပို ျက်နင့်် လုပင
် န်ေးလုင်စင်
ောေး မည်-

(က) ကွန် က်အရ

န် သတ်မတ် ျက်မျောေးနင့်အ
် ညီ ဦေးစီေးဌောနသုို့

In
fo

ရလျှောက်

ောင်လုပ်ကင
ု ်လုသည့်် ပပည်တင
ွ ်ေးပပည်ပမ

ောက်အကပပို ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး၊

La

w

( ) ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေး၊
(ဂ) အသံုေး ျဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေး။

ံုေးလုပ်နည်ေးမျောေးနင့်် စည်ေးမျဉ်ေးမျောေးကု အမျောေးသ ရစ န်

nm

လုပ်

ar

၆။ ဦေးစီေးဌောနသည် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေး လုပ်ကင
ု ်ရဆောင် က
ွ ် င
ွ အ
့်် တွက် ရ ေးွ ျယ်ပ င်ေး ဆင
ု ် ောမဝါေမျောေး၊

ောေး ျက်ကု ပုေ်မ ၆ အ စစစ်ပပီေး သရဘော

ောေးမတ် ျက်ပဖင့်် ဝန်ကကီေးဌောနသုို့

ya

၇။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပုေ်မ ၅ အ ရလျှောက်

ုတ်ပပန်ရကကညောရပေး မည်။

M

တင်ပပ မည်။

၈။ ဝန်ကကီေးဌောနသည်(က) ပုေ်မ ၇ အ တင်ပပ ျက်ကု
ပပည်ရ

သည့််အ ါ ပပည်တွင်ေးမ ရလျှောက်

ောေး ျက်ပဖစ်ပါက သတ်မတ် ျက် မျောေးနင့််အညီ

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့၏ သရဘောတညီ ျက် ယ န် လအ
ု ပ်ရသောလုပင
် န်ေးအတွက် ပပည်ရ

သရဘောတညီ ျက် ယ၍ ရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့၏

ုသုို့ သရဘောတညီ ျက် ယ န် မလုအပ်ရသော လုပင
် န်ေးအတွက်

ဝန်ကကီေးဌောန၏ အဆံုေးအပဖတ်ပဖင့််ရသော်လည်ေးရကောင်ေး ဆက်သွယ် ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး တည်ရ
ွင့််ပပိုနင
ု ်သည်။
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ောင်လပ
ု ်ကင
ု ် န်

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

( ) ပုေ်မ ၇ အ တင်ပပ ျက်ကု

သည့််အ ါ ပပည်ပမ ရလျှောက်

ောေး ျက်ပဖစ်ပါက ပပည်ရ

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့၏

သရဘောတညီ ျက် ယ၍ ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေး တည်ရ

ောင်လပ
ု ်ကင
ု ် န် ွင့််ပပို နုင်သည်။

(ဂ) ပုေ်မ ွ (က) နင့်် ( ) အ ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မလ
ှို ုပ်ငန်ေး တည်ရ

ောင်လပ
ု ်ကင
ု ် န် ွင့််ပပိုသည့်် အ ါ

လုပ်ငန်ေးလုင်စင်၏သက်တမ်ေးကု တစ်ကကမ်လျှင် အနည်ေးဆံုေးငါေးနစ်မ အမျောေးဆံုေးအနစ် ၂၀ အ
ုတ်ရပေးရ ေးအတွက် ဦေးစီေးဌောနသုို့ ညွှန်ကကောေး မည်။

(ဃ) ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး တည်ရ

ောင်လပ
ု က
် ုင် င
ွ ့်် လုပင
် န်ေးလုင်စင်

ဆက်သွယရ
် ေါ်ဆုမ၊ှို ျတ်ဆက်မှိုတအ
ုို့ တွက် အပပည်ပပည်ဆုင် ော ပင်မဝင်ရပါက်

ောင်စုအစုေး အဖွွဲ့၏သရဘောတညီ ျက် ယပပီေး ယင်ေးလုပ်ငန်ေးအတွက်

ောေးသည့်် စည်ေးမျဉ်ေး၊ စည်ေးကမ်ေးမျောေးနင့်အ
် ညီ လုပ်ကင
ု ် င
ွ ့််ပပို နင
ု ်သည်။

em

သီေးပ ောေးသတ်မတ်

ောေးလောပါလျှင် ပပည်ရ

က
ွ ်ရပါက် လုပ်ငန်ေး

(M

လုပ်ကင
ု ် ွငရ
့်် လျှောက်

သသည် အပပည် ပပည်ဆင
ု ် ော

LI
S)

ွင့််ပပိုသည့်် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

လုပ်ကင
ု ် န်

(င) လုပင
် န်ေးလုင်စင်သက်တမ်ေးတုေးရပေး န် ရလျှောက်

ောေး ျက်ကု ဦေးစီေးဌောနက စစစ်တင်ပပလောလျှင် သက်တမ်ေးတုေး န်

st

ွင့််ပပိုရပေးနင
ု ်သည်။

သည့်် ပပည်တွင်ေးပပည်ပမ ပုဂ္ိုလ်၊ ဌောနနင့်် အဖွွဲ့အစည်ေး မျောေးအောေး သက်ဆုင် ောလုပ်ငန်ေးအလုက်

စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေး သတ်မတ်၍ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်ကု

သသည် ဥပရေနင့််အညီ ပပည်တွင်ေး၊ ပပည်ပ၊ ပုဂ္ိုလ်ဌောနအဖွွဲ့အစည်ေးမျောေးနင့််

ပေးရပါင်ေးရဆောင် ွကန
် င
ု ်သည်။

သသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ောေးသည့်် အပ ောေးသတစ်ဦေးဦေးနင့်် ရအောက်ပါကစစ ပ်မျောေးအတွက်

In
fo

၁၁။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

တ
ု ်ရပေး မည်။

rm

၁၀။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

n

ောင်လပ
ု ်ကင
ု ် င
ွ ့််

at
io

တည်ရ

Sy

၉။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပုေ်မ ၈ ပုေမ
် ွ (ဂ) အ ဝန်ကကီေးဌောန၏ ညွှန်ကကောေး ျက်နင့်အ
် ညီ ဆက်သွယ်ရ ေး ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး

သရဘောတစော ျိုပ် ျိုပ်ဆု၍ ရဆောင် ွကန
် င
ု ်သည်-

La

w

(က) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးအ ျင်ေး ျင်ေး ဤဥပရေ အ န်ေး (၁၀) ပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးနင့်် အညီ
ျတ်ဆက်အသံုေးပပိုပ င်ေးနင့်် အပပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ်ပ င်ေး၊
ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးကု ရဝအသံ
ွ
ုေးပပိုပ င်ေး၊

ar

( ) ကွန် က်အရ

nm

(ဂ) လုပ်ငန်ေးလုင်စင်တင
ွ ် သီေးပ ောေးရဖော်ပပသတ်မတ်

သသည် လုင်စင်သက်တမ်ေးကုန်ဆံုေးသည့််အ ါ ဆက်လက်လုပ်ကင
ု ်လုပါက

ya

၁၂။ (က) လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ောေးသည့်် အပ ောေးကစစ ပ်မျောေး ရဆောင် က
ွ ်ပ င်ေး။

M

သက်တမ်ေးတုေးပမြှငရ
့်် ပေး န် လုင်စင်သက်တမ်ေးမကုန်ဆံုေးမီ သတ်မတ် ျက်မျောေးနင့််အညီ ဦေးစီေးဌောနသုို့ ရလျှောက်
( ) ဦေးစီေးဌောနသည် ရလျှောက်

ောေး မည်။

ောေး ျက်ကုစစစ်ပပီေး ဝန်ကကီေးဌောန၏ ွင့််ပပို ျက်ပဖင့်် လုပင
် န်ေးလုင်စင် သက်တမ်ေးကု

တုေးပမြှငရ
့်် ပေးနုင်သည်။

အခန်ေး (၄)
ဆက်သွယ်ရ ေးပစစည်ေးဆင
ု ် ော လုင်စင်
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၁၃။ ပပည်တွင်ေးပပည်ပမ ပုဂို္ လ်၊ ဌောနနင့်် အဖွွဲ့အစည်ေးမျောေးသည် ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးဆုင် ောလုငစ
် င် ယ ပပီေးမသော
အသံုေးပပို န် ဝန်ကကီေးဌောနက သတ်မတ်
အသံုေးပပိုလုလျှင်ပဖစ်ရစ လင
ု စ
် င်

ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေးတစ် ု ုကု လက်ဝယ်

န် သတ်မတ် ျက်မျောေးနင့််အညီ ဦေးစီေးဌောနသုို့ ရလျှောက်

ရအောက်ပါတအ
ုို့ တွက် ဆက်သွယ်ရ ေးပစစည်ေးဆုင် ောလုင်စင် ရလျှောက်
(က) လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

သက မမအသံုေးပပို န်ဝယ်ယ င်ေးနီေး

ောေး မည်။ သုို့ ောတွင်

ောေး န်မလ-ု

ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးကု လက်ဝယ်

မ
ံ ယ

ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးကု လက်ဝယ်

ောေး ပ င်ေးနင့်် အသံုေးပပိုပ င်ေး။

၁၄။ ဦေးစီေးဌောနသည်-

တ
ု ်ရပေး ောတွင် စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေးနင့်် လုင်စင်သက်တမ်ေးကု တစ်ပါတည်ေး သတ်မတ်ရပေး မည်။

st

( ) လုင်စင်

တ
ု ်ရပေးပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင်ေးပယ်ပ င်ေးပပိုနင
ု ်သည်။

သသည်-

(က) ဤဥပရေနင့်် ဤဥပရေအ

rm

၁၅။ လုင်စင်

ှသူ၏တောဝန်မျောေး

at
io

လုင်စင်

n

အခန်ေး (၅)

Sy

လုင်စင်

ောေး ျက်ကု စစစ်ပပီေး

em

(က) ပုေ်မ ၁၃ အ သက်ဆုင် ောဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေးအတွက် လုငစ
် င်ရလျှောက်

(M

သ

ောေး ပ င်ေးနင့််

LI
S)

အသံုေးပပိုပ င်ေး၊
( ) လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်

ောေး လုလျှင်ပဖစ်ရစ၊

ုတ်ပပန်သည့်် နည်ေးဥပရေမျောေး၊ လုပ်

In
fo

ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးကု လက
ု ်နာ မည်။

ံုေးလုပ်နည်ေးမျောေး၊ အမန်ို့ ရကကော်ပငောစော၊ အမန်န
ို့ င့််

( ) လုင်စင်ပါ စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေးကု လုကန
် ာ မည်။

La

w

(ဂ) လုငစ
် င် ၊ လင
ု ်စင်သက်တမ်ေးတုေးပမြှင့်် ၊ အသံုေးပပို ၊ ဝန်ရဆောင် တအ
ုို့ ပပင် နည်ေးပညောအ ရသော် လည်ေးရကောင်ေး၊
အ ျန်အ ါလုအပ် ျက်အ ရသော်လည်ေးရကောင်ေး ရကောက် မ
ံ ည့်် အ ရကကေးရငွမျောေးကု သတ်မတ် ျက်မျောေးနင့််အညီ

ar

ရပေးရဆောင် မည်။

nm

(ဃ) သက်ဆင
ု ်သည့်် လုပင
် န်ေးဆုင် ောကျင့််စဉ်မျောေးနင့်် လုပ်ငန်ေးရဆောင် ွကမ
် ှို စံ ျန်စည
ံ ွှန်ေးမျောေးကု လည်ေး ရကောင်ေး၊

ya

ဝန်ကကီေးဌောနနင့်် ဦေးစီေးဌောနတ၏
ုို့ ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးကုလည်ေးရကောင်ေး လုကန
် ာ မည်။

M

(င) လင
ု ်စင်ပါ စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေးကု ရဖောက်ဖျက်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် လုကန
် ာ န် ပျက်ကွကပ် င်ေးရကကောင့်် ပဖစ်ရပေါ်လောရသော
အကျိုေးဆက်မျောေးနင့််စပ်လျဉ်ေး၍ နုင်ငရ
ံ တော်တင
ွ ်

၁၆။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ုက်နစ်နာမှိုမ ရစ န် ရဆောင် ွက် မည်။

သသည်-

(က) ဤဥပရေအ သတ်မတ် င
ွ ့််ပပို
( ) လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်မ

ောေးသည့်် လှိုင်ေးနှိုန်ေးစဉ်လျော

ောေး ျက်နင့််အညီ လုကန
် ာရဆောင် ွက် မည်။

ရသေးသည့်် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ်ကု တုေး ျွဲ့လပ
ု ်ကင
ု ် လုလျှင်ပဖစ်ရစ၊

အပ ောေးလုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

သနင့်် ဖက်စပ်လုပ်ငန်ေးလုပ်ကင
ု လ
် ုလျှင်ပဖစ်ရစ၊ ပေးရပါင်ေး၍ လုပ်ကင
ု ်လုလျှင်ပဖစ်ရစ အ န်ေး

(၃) ပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးနင့််အညီ ွင့််ပပို ျက်နင့်် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်ကု
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(ဂ) အပ ောေးဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးအောေး စက်မပ
ှို ုင်ေးဆုင် ောအ အရနာင့််အယက်ပပိုရကကောင်ေး
စစ်ရဆေးရတွွဲ့

ျက်အ သမ
ုို့ ဟုတ် အရကကောင်ေးကကောေး ျက်အ လုအပ်သည့်် မွမ်ေးမံပပင်ဆင်မှိုမျောေး

ရဆောင် ွကရ
် စ န်ပဖစ်ရစ၊ ယင်ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ်အောေး ယောယီ ပ်ဆင
ု ်ေးရစ န်ပဖစ်ရစ ညွှန်ကကောေးသည့််အ ါ
လုကရ
် ဆောင် ွက် မည်။
၁၇။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သသည် မမ၏ ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမတစ်ဆင့််

တ
ု ်လွှငရ
့်် သော သမ
ုို့ ဟုတ်

သတင်ေးအ ျက်အလက်မျောေးကု လံုခ ိုံ စွော

ောေး ပပီေး တည်ဆဥပ ရေမျောေးနင့်အ
် ညီ ွင့််ပပို

တ
ု ်ရဖော်အသရပေးပ င်ေး မပပို ။
သသည်-

(က) မမပုင်ဆင
ု ်သည့်် ဆက်သွယ်ရ ေးစက်ပစစည်ေးမျောေးအောေး လုင်စင်တွင် သတ်မတ်ရပေး

ောေး မည်။

n

ုက်ရစ န် ရဆောင် ွက်

ောေးသည့်် ဆက်သွယ်ရ ေးစက်ပစစည်ေးမတစ်ဆင့်် နုင်ငရ
ံ တော်၏ လံုခ ိုံ ရ ေးကု

Sy

( ) လုင်စင်အ မမအောေး အသံုေးပပို ွင့််ရပေး

ောေးသည့််ရန ော၌ သော

st

ောေး အသံုေးပပို မည်။

မ

ောေးသည့််ကစစမအပ

em

၁၈။ ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးဆင
ု ် ော လုင်စင်

မည့််

(M

သက်ဆုင်ပ င်ေးမ သအောေး

န်ေးသမ်ေး

ောေး

LI
S)

ဖမ်ေးယရသောသတင်ေးအ ျက်အလက်မျောေး၊ အရကကောင်ေးအ ောမျောေးနင့်် သံုေးစွသပပည်သတစ်ဦေး ျင်ေးစီ၏ လျှိုွဲ့ဝက်

rm

at
io

(ဂ) မမအသံုေးပပိုသည့်် စက်ပစစည်ေးမျောေးနင့်် စပ်လျဉ်ေးပပီေး ဦေးစီေးဌောနမ ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးအောေး လုကန
် ာရဆောင် ွက် မည်။

အခန်ေး (၆)

In
fo

လှုင်ေးနှုန်ေးစဉ်နင
ှ ် ဂ ဟ်တုပတ်လမ်ေးရ ကောင်ေးတည်ရန ောတက
ို့ု ု စီမခန်ို့ခွပခင်ေး
၁၉။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် နင
ု ်ငလ
ံ ံုေးဆုင် ောလှိုင်ေးနှိုန်ေးစဉ်ကုလည်ေးရကောင်ေး၊ အပပည်ပပည်ဆင
ု ် ောဆက်သယ
ွ ် ရ ေး
ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ံရတော်အောေး ရဝသတ်
ွ
မတ်ရပေး

La

w

ကွန်ဗင်ေး င်ေးမျောေးနင့််အညီ ပပည်ရ

ောေးရသော

ပဂိုဟတ
် ုပတ်လမ်ေးရကကောင်ေး တည်ရန ောကုလည်ေးရကောင်ေး စီမံ န်ို့ ပွ င်ေး နင့်် ကကီေးကကပ်ပ င်ေးတုို့ကု ရဆောင် က
ွ ် မည်။

ar

၂၀။ ဦေးစီေးဌောနသည် နုငင
် ံလုေးံ ဆုင် ောလှိုင်ေးနှိုန်ေးစဉ်လျော

ံသုို့ စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေး သတ်မတ်၍ အသံုေးပပို ွငရ
့်် ပေးနုင်သည်။

M

ya

nm

အဖွွဲ့အစည်ေးမျောေး

ောေး ျက်ပါ လှိုင်ေးနှိုန်ေး ွင်မျောေးအောေး ပုဂ္ိုလ်၊ ဌောန နင့််

အခန်ေး (၇)

ဆက်သွယ်ရ ေးနပါတ်လျော

ောေးသတ်မတ
ှ ်ချက်နှင် အီလက်

၂၁။ ဦေးစီေးဌောနသည် ဝန်ကကီေးဌောနက အတည်ပပို
အီလက်

ရ ောနစ်လပ်စော လျော

ရ ောနစ်လပ်စောလျော

ောေးရသော ဆက်သွယရ
် ေးနံပါတ်လျော

ောေးသတ်မှတ်ချက်

ောေးသတ်မတ် ျက် နင့််

ောေးသတ်မတ် ျက်တက
ုို့ ု လုကန
် ာအသံုေးပပို န် လုပင
် န်ေးလုင်စင်

ညွှန်ကကောေး မည်။
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၂၂။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သအတွက် မမ၏ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မတ
ှို ွင် အသံုေးပပို န်

ဆက်သွယရ
် ေးနံပါတ်မျောေးနင့်် အီလက်

ရ ောနစ်လပ်စောမျောေးကု စည်ေးကမ်ေးသတ်မတ် ျက်မျောေး သတ်မတ်

ပပီေးအသံုေးပပို ွင့််ရပေးနင
ု ်သည်။
၂၃။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သက ဆက်သွယရ
် ေးနံပါတ်နင့်် အီလက်

ရ ောနစ်လပ်စောတက
ုို့ ု ပုေ်မ ၂၁ အ

LI
S)

ညွှန်ကကောေး ျက်နင့်အ
် ညီ အသံုေးပပိုပ င်ေး မ စစ်ရဆေးပ င်ေးနင့်် ကကီေးကကပ်ပ င်ေးတက
ုို့ ု ရဆောင် က
ွ ် မည်။

အခန်ေး (၈)

(M

နည်ေးပညောဆင
ု ် ောစချန်စညွှနေး် မျောေး

တ
ု ်ပပန်

ောေး မည်။

၂၅။ ဦေးစီေးဌောနသည် နည်ေးပညောဆုင် ောစံ ျန်စည
ံ ွှန်ေးမျောေးကု လုင်စင်

သမျောေးက လုကန
် ာရဆောင် ွက် န်

st

ဝန်ကကီေးဌောန၏ သရဘောတညီ ျက်ပဖင့်် သတ်မတ်

em

၂၄။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုငစ
် င်မျောေးနင့််စပ်လျဉ်ေး၍ လုပ်ငန်ေးအလုက် သက်ဆုင်သည့်် နည်ေးပညောဆုင် ော စံ ျန်စည
ံ ွှန်ေးမျောေးကု

Sy

ကကီေးကကပ်ကွပ်က မည်။

ောက်အကပပိုပစစည်ေးနင့််

n

၂၆။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပပည်တွင်ေးသတ
ုို့ င်သင
ွ ်ေးပ င်ေး၊ ပပည်ပသတ
ုို့ င်ပို့ပု င်ေး ပပိုနင
ု ် န်အတွက် ကွန် က် အရ

at
io

ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးအမျိုေးအစောေးမျောေး၏ စံ ျန်စံညွှန်ေးကု သတ်မတ် မည်။
ောက်အကပပိုပစစည်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးပစစည်ေးတစ်မျိုေးမျိုေးကု

သမ
ုို့ ဟုတ် ပဖန်ို့ ျပ င်ေး ပပိုလုပလ
် ုသသည် မမ

ုတ်လုပ်ပ င်ေး၊ ရ ောင်ေး ျပ င်ေး

rm

၂၇။ ကွန် က်အရ

ုတ်လုပ်ပ င်ေး၊ ရ ောင်ေး ျပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပဖန်ို့ ျပ င်ေးပပိုမည့််

ောက်အကပပိုပစစည်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးအမျိုေးအစောေး၏ နည်ေး ပညောဆုင် ော

စံ ျန်စံညွှနေး် ရ

ောက် ံ ျက်

In
fo

ကွန် က်အရ

န် သတ်မတ်

ောေးသည့််အတုင်ေး ဦေးစီေးဌောနသုို့ ရလျှောက်

ောက် ံ ျက်

ောေးလောပ င်ေးကု စစစ်ပပီေး

တ
ု ်ရပေးပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင်ေးပယ်ပ င်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။

ya

nm

ar

ရ

ောက် ံ ျက် ရလျှောက်

La

w

၂၈။ ဦေးစီေးဌောနသည် နည်ေးပညောဆုင် ောစံ ျန်စည
ံ ွှန်ေးရ

ောေး မည်။

အသုေးပပ သူကု အကောအကွယရ
် ပေးပခင်ေး
သသည် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ု ုနင့််စပ်လျဉ်ေး၍ ရဆောင်

M

၂၉။ (က) လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

အခန်ေး (၉)

က
ွ ်ဆဝန်ရဆောင်မှိုအတွကပ် ဖစ်ရစ၊ ရဆောင် ွကမ
် ည့်် ဝန်ရဆောင်မှိုအသစ်အတွက် ပဖစ်ရစ အဆုပပိုသည့််

ဝန်ရဆောင် နှိုန်ေး

ောေးကု ဦေးစီေးဌောနသုို့ တင်ပပ မည်။

( ) ဦေးစီေးဌောနသည် အဆုပပိုတင်ပပသည့်် ဝန်ရဆောင် နှိုန်ေး

ောေးမျောေးကု စစစ်ပပီေး ဝန်ကကီေးဌောန၏ သရဘောတညီ ျက်ပဖင့််

ွင့််ပပိုရပေး မည်။
၃၀။ လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်

သသည်-
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(က) ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မ ွ ( ) ွငပ့်် ပိုရပေး

ောေးရသော ဝန်ရဆောင် နှိုန်ေး

ောေးနင့််အညီ ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေး ကု

ရဆောင် ွကရ
် ပေး မည်။
( ) ွင့််ပပိုရပေး

ောေးရသော ဝန်ရဆောင် နှိုနေး်

ောေးကု ပပင်ဆင်ရပပောင်ေးလပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပယ်ဖျက်ပ င်ေး ပပိုလုပ်လုပါက

ဦေးစီေးဌောန၏ ကကိုတင် ွင့််ပပို ျက် ယပပီေးမ ရဆောင် က
ွ ် မည်။
၃၁။ (က) ဦေးစီေးဌောနသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်နင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ အသံုေးပပိုသကု အကောအကွယ်ရပေးသည့်် စံနှိုန်ေး မျောေးကု

သသည် အသံုေးပပိုသကု အကောအကွယရ
် ပေးသည့်် စံနှိုနေး် မျောေးနင့်အ
် ညီ လုကန
် ာ ရဆောင် ွက် မည်။

(M

( ) လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်

LI
S)

ဝန်ကကီေးဌောန၏သရဘောတညီ ျက်ပဖင့်် သတ်မတ်ရပေး မည်။

em

အခန်ေး (၁၀)
ချတ်ဆက်အသုေးပပ ပခင်ေးနှင် အပပန်အလှန်ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ေး

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးနင့်် ျတ်ဆက်အသံုေးပပိုပ င်ေး၊

st

၃၂။ ဦေးစီေးဌောနသည် ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးကု ကွန် က်အရ

Sy

အပပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ်ပ င်ေးတန
ုို့ င့်စ
် ပ်လျဉ်ေးသည့်် ကစစ ပ်မျောေးအတွက် လုအပ် ရသော စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေးကု

သသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ရသော အပ ောေးသတစ်ဦေးအောေး ဆက်သယ
ွ ်ရ ေး ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး

at
io

၃၃။ လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

n

သတ်မတ် မည်။

ောက်အက ပပိုပစစည်ေးမျောေးနင့််

rm

တစ် ပ် ပ်အတွက် ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးကု ကွန် က်အရ

ျတ်ဆက်အသံုပပိုပ င်ေးနင့်် အပပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ်ပ င်ေးတုို့ ပပိုလုပ်နင
ု ် န် ရတောင်ေးဆု လောလျှင် ယင်ေးတအ
ုို့
ျင်ေး ျင်ေး

၃၄။ လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

In
fo

သရဘောတညီ ျက်နင့်် ဦေးစီေးဌောန၏အတည်ပပို ျက်တပုို့ ဖင့်် ရဆောင် ွကန
် င
ု ် သည်။
သအ ျင်ေး ျင်ေးက မမ၏ကွန် က်အတွင်ေး ဝင်ရ ောက် ျတ်ဆက် အသံုေးပပို ွင့်် ပပို ော၌-

နမ့််ကျမှိုမ ရစ ။

La

w

(က) သောတညီမျှမှို ရစပပီေး ပွ ောေးနမ့်် ျမှိုမ ရစ ၊ ကွန် က်အတွင်ေး မလဝန်ရဆောင်မှိုအ ည်အရသွေး စံ ျန်စံညွှနေး် ရအောက်

M

ya

nm

ar

( ) အ ည်အရသွေးစံ ျန်စည
ံ ွှနေး် တက
ုို့ ု လုအပ် ျက်အ ဦေးစီေးဌောနက စစ်ရဆေးလျှင် စစ်ရဆေးမှိုကု ံယ မည်။

၃၅။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

အခန်ေး (၁၁)
ဂပ င်ဆုင်မှုကု ဆန်ို့ကျင်သည် လုပ်ရဆောင်ချက်မျောေးအောေး တောေးပမစ်ပခင်ေး

သသည် ဆက်သွယရ
် ေးရဈေးကွကအ
် တွင်ေး လွတ်လပ်စွောပပိုင်ဆင
ု ်မှို သရဘော သဘောဝကု

ပျက်ပပောေးရစသည့်် မည်သည်လ
့် ုပ်ရဆောင်မှိုမျိုေးကုမျှ လုပ်ရဆောင်ပ င်ေးမပပို ။
၃၆။ လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်

သသည် ရအောက်ပါကစစ ပ်မျောေးနင့်စ
် ပ်လျဉ်ေးပပီေး ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦေးဦေး၊ ဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် အဖွွဲ့အစည်ေးတန
ုို့ င့််

နာေးလည်မှို ယရဆောင် ွကပ် င်ေး၊ သရဘောတညီမှို ယပ င်ေး၊ အစီအစဉ်မျောေးပပိုလုပ်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် စော ျိုပ် ျိုပ်ဆုပ င်ေးမျောေး
မပပိုလုပ် (က) မမဆနဒအတင
ု ်ေး နှိုန်ေး

ောေးပပင်ဆင်သတ်မတ် န် ရဆောင် ွကပ် င်ေး၊
Page 9 of 20

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

( ) ပပိုင်ဆင
ု ်မှိုကု ရလျော့်နည်ေးရစ န် ည် ယ
ွ ် ျက်ပဖင့်် ရဈေးကွကအ
် ောေး ရဝ
ွ
ယ န် ရဆောင် ွကပ် င်ေး၊
(ဂ) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးရ

ောက်ပံ့်သ၊ ရ ောင်ေး ျသတစ်ဦေးဦေး

ံမ ဝယ်ယပ င်ေးမပပို န် ရဆောင် ွကပ် င်ေး၊

(ဃ) မမပပိုင်ဘက်တစ်ဦေးဦေးအောေး မတ ောေးရသောနည်ေးလမ်ေးပဖင့်် ဆန်က
ို့ ျင်မှိုပပိုပ င်ေး။
၃၇။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သသည် မမ

ံမရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ အပ ောေးသတစ်ဦေး

ံမရသော်လည်ေးရကောင်ေး ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေး

သမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုကုသော ယသံုေးစွရ ေးအတွက် အသံုေးပပိုသ အောေး ျိုပ် ျယ်ကန်သ
ို့ တ်ပ င်ေးမပပို ။
ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးရဈေးကွက် အတွင်ေး ပပိုင်ဆင
ု ်မှိုကု

LI
S)

၃၈။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မ ၃၆၊ ပုေ်မ ၃၇တတ
ုို့ ွင် တောေးပမစ်

ဟန်တ
ို့ ောေးသည့်် လုပ်ရဆောင်မမ
ှို ျောေးပဖစ်ရပေါ်လောပါက ဝန်ကကီေးဌောန၏ သရဘောတ င
ွ ့််ပပို ျက် ယကော

အခန်ေး (၁၂)

st

စစ်ရဆေးပခင်ေးနှင် ကကီေး ကပ်ကပ
ွ ်ကပခင်ေး

ည်ရဖော်ရဆောင် ွက် ောတွင် ဝန်ကကီေးဌောန၏ လမ်ေးညွှန် ျက်နင့်အ
် ညီ

ောေးရသော ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မလ
ှို ုပ်ငန်ေးမျောေးကု လည်ေးရကောင်ေး၊ ကွန် က်

rm

အရ

at
io

စီမံ န်ို့ ပွ င်ေးနင့်် ကကီေးကကပ်ကပ
ွ ်ကပ င်ေးတုို့ ပပို မည်။

n

(က) ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးကု အရကောင်အ

Sy

၃၉။ ဦေးစီေးဌောနသည်-

( ) လုင်စင် ယ

(M

သကု ယင်ေးလုပ်ရဆောင်မှိုမျောေးကု ပ်စ န် ညွှန်ကကောေးနင
ု ်သည်။

em

လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

ောက်အကပပိုပစစည်ေးဆင
ု ် ော လုပ်ငန်ေးမျောေးကု လည်ေးရကောင်ေး၊ ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးဆုင် ော လုပ်ငန်ေး

In
fo

မျောေးကုလည်ေးရကောင်ေး စစ်ရဆေးပ င်ေးနင့်် ကကီေးကကပ်ကွပ်ကပ င်ေးတက
ုို့ ု ရဆောင် ွက် မည်။
(ဂ) ပုေ်မ ွ ( ) အ စစ်ရဆေးပ င်ေးအတွက် လုအပ်ပါက သင်ရ
့် လျော်ရသောပုဂ္ိုလ်မျောေးပဖင့်် စစ်ရဆေးရ ေးအဖွွဲ့ ကု ဖွွဲ့စည်ေး၍

La

w

လွှအပ်တောဝန်ရပေးနင
ု ်သည်။

၄၀။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးကု အရကောင်အ

ar

(က) ဦေးစီေးဌောနသည်-

ည်ရဖော်ရဆောင် ွက် ောတွင-်

nm

(၁) လုအပ်ရသောပုဂ္ိုလ်မျောေးကု ရ ေါ်ယရမေးပမန်ေးပ င်ေး၊ လအ
ု ပ်ရသော သတင်ေးအ ျက်အလက်နင့်် အ ရ

ောက်အ

ောေးမျောေး၊

ya

စော ွက်စောတမ်ေးမျောေးနင့်် စောတမ်ေးအမတ်အသောေးမျောေးကု တင်ပပရစပ င်ေးတုို့ကု ပပိုနုင် သည်။

M

(၂) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး ရဆောင် ွကသ
် ည့်် အရဆောက်အအံုနင့်ရ
် န ောမျောေး၊ စက်ပစစည်ေး မျောေးကု
ဝင်ရ ောက်ကကည့််ရစ
ှို စ်ရဆေးပ င်ေး ပပိုနုင်သည်။

(၃) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးနင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ စော င်ေးဇယောေးနင့်် စော က
ွ ်စောတမ်ေးမျောေး၊ စောတမ်ေး
အမတ်အသောေးမျောေးကု ကကည့််ရစ
ှို စ်ရဆေးပ င်ေး၊ ရကောက်နတ
ု ် ျက် ယပ င်ေးနင့်် မတတျူကေးပ င်ေးတုို့ကု ပပိုနင
ု ် သည်။
(၄) လုပ်ငန်ေးဆင
ု ် ောစော င်ေးဇယောေးမျောေးနင့်် စောတမ်ေးအမတ်အသောေးမျောေးကု ပပိုစု
န်ေးသမ်ေးပ င်ေးတုန
ို့ င့်စ
် ပ်လျဉ်ေး၍ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ောေး ပ င်ေး၊

သက လုကန
် ာရဆောင် က
ွ ် မည့်် နည်ေးလမ်ေးမျောေးကု

သတ်မတ်ရပေးနုင်သည်။
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( ) ပုေ်မ ၃၉ ပုေ်မ ွ (ဂ) အ ဖွွဲ့စည်ေးသည့်် စစ်ရဆေးရ ေးအဖွွဲ့သည် ဦေးစီေးဌောန၏လွှအပ်တောဝန်ရပေး ျက် အ ပုေ်မ ွ (က)၊
ပုေ်မ ွငယ် (၁)၊ (၂) နင့်် (၃) တပ
ုို့ ါ လုပ်ပုင် ွင့််မျောေးကု ကျင်သ
့် ံုေးရဆောင် က
ွ ်နင
ု ်သည်။

အခန်ေး (၁၃)

၄၁။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

ောက်အကူပပ ပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပခင်ေး၊

သသည် ကွန် က်အရ

န်ေးသမ်ေးပခင်ေးနှင် ပပ ပပင်မွမ်ေးမပခင်ေး

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ျတ်

LI
S)

ကွန် က်အရ

ဆက်အသံုေးပပိုပ င်ေးပပိုလုပ်နင
ု ရ
် ေးအတွက် သက်ဆင
ု ် ောရပမနင့်် အရဆောက်အအံုပုင် င် သမ
ုို့ ဟုတ် ယင်ေးရပမနင့််

သည်ရ
့် န ောတွင် ရအောက်ပါတက
ုို့ ု ရဆောင် က
ွ ်နင
ု ်သည်-

(က) လုပ်ငန်ေးရပမရန ောမော သင့််ရလျော်မှို

em

ရဆောင် ွက် င
ွ ့််

(M

အရဆောက်အအံုကု စီမံ န်ို့ ွ င
ွ ့်် သနင့်် ညြှနှိုင်ေး၍ ကောလသတ်မတ် ျက်ပါဝင်ရသော နစ်ဦေးနစ် ဖက်သရဘောတညီ ျက်ပဖင့််

မ ရ ေးွ ျယ်ဆံုေးပဖတ်နင
ု ် န်အလင
ုို့ ော ယင်ေးရန ောသုို့ ဝင်ရ ောက်ပ င်ေး၊

st

စစ်ရဆေးကကည့််ရှိုပ င်ေး၊ တုင်ေးတောပ င်ေး၊ အနမ့််အပမင့််မတ်တမ်ေးယပ င်ေး၊ ရပမနမနာ ယပ င်ေး၊ ကျင်ေးတေးပ င်ေး၊

Sy

အရပေါ်ယရ
ံ ပမလွှောကု စစ်ရဆေးပ င်ေးတုို့ အပါအဝင် အပ ောေးလအ
ု ပ်ရသော ကစစမျောေးကု ရဆောင် က
ွ ်ပ င်ေး၊

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးကု ရန ော ျ

ောေးပ င်ေး၊

at
io

ရ ရပေါ်ရ ရအောက်တင
ွ ် လုအပ်ရသော ကွန် က်အရ

n

( ) ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေးနင့်် ဆက်စပ်သည့််လုပ်ငန်ေးမျောေး ရဆောင် ွက် န်အလင
ုို့ ော အဆုပါ ရပမရပေါ်ရပမရအောက်၊
ောေး ပ င်ေး၊

(ဂ) ကွန် က်အရ

rm

တပ်ဆင်ပ င်ေး၊ ျတ်ဆက်ပ င်ေးနင့်် ပစစည်ေးလံုခ ိုံ ရ ေးအတွက် ရဆောင် ွက် ပ င်ေး၊
ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးကု ဝင်ရ ောက်ကကည့််ရှိုစစ်ရဆေးပ င်ေး၊

၄၂။ လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

ောေး ပ င်ေး နင့််

In
fo

ပပိုပပင်မွမ်ေးမံပ င်ေး။

န်ေးသမ်ေး

သသည် ပုေ်မ ၄၁ ပါ လုပ်ငန်ေးကစစမျောေး ရဆောင် ွက် န်သရဘောတညီမှို

ောေး သည့်် ရပမနင့််

ကွန် က်အရ

La

w

အရဆောက်အအံုပုင် င်ရပပောင်ေးလမှိုပဖစ်ရပေါ်ပါက အဆုပါ ရပမနင့်် အရဆောက်အအံတ
ု ွင်
ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ျတ်ဆက်အသံုေးပပိုပ င်ေးတက
ုို့ ု ဆက်

ar

လက်ရဆောင် ွကန
် င
ု ရ
် ေးအတွက် သရဘောတညီမှို ယ
သသည် ကွန် က်အရ

nm

၄၃။ လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

ောေး မည်။

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပ င်ေး၊

န်ေးသမ်ေးပ င်ေး၊ ပပိုပပင်မွမ်ေးမံပ င်ေး၊

ya

ရပပောင်ေးလပ င်ေးနင့်် ဖယ် ောေးပ င်ေးမျောေး ရဆောင် ွက် ောတွင် အမျောေးပပည်သအသံုေးပပိုသည့်် လမ်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ယောဉ်လမ်ေးရကကောင်ေး

M

သမ
ုို့ ဟုတ် ရ လမ်ေးရကကောင်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ရလလမ်ေးရကကောင်ေးတက
ုို့ ု အရနာင့််အယက် သမ
ုို့ ဟုတ် အဟန်အ
ို့ တောေးမပဖစ်ရစ ။
၄၄။ လုပ်ငန်ေးလင
ု ်စင်

သသည် ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဖယ် ောေးပ င်ေးတုို့အောေး

ပပိုလုပ် န်အလင
ုို့ ော ကကိုတင်ရလ့်လောဆန်ေးစစ်မှိုမျောေးအတွက် ပုင် င်အောေး ကကိုတင် အသရပေးပ င်ေးမ ဘ
မည်သည့််ရပမရန ောကုမျှ ဝင်ရ ောက်ပ င်ေးမပပို ။
၄၅။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သသည် ကွန် က်အရ

န်ေးသမ်ေးပ င်ေးပပိုလုပ် ောတွင်

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တပ်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်

ုက်ပျက်စီေးမှိုနည်ေးပါေးရစ န် လုအပ်သည့်် ကကိုတင်ကောကွယ်မှိုမျောေးကု လုပ်ရဆောင် မည်။
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၄၆။ လုပ်ငန်ေးလုငစ
် င်

သသည် မမ၏ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေး တပ်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်

န်ေးသမ်ေးမွမ်ေးမံပ င်ေးပပို ောတွင် ရပါ ့်ရလျော့်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် တမင်ပျက်ကွကပ် င်ေးရကကောင့်် တစ်ဦေးတစ် ရယောက်ရသောသအောေး
ုက်ေဏ္် ော

ရစပ င်ေး၊ ရသဆံုေးပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပစစည်ေးတစ်စတ
ံု စ် ော ပျက်စီေး ဆံုေးရံှိုေးရစပ င်ေးပဖစ်လျှင်

သမ
ုို့ ဟုတ် နစ်နာသသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်
၄၇။ ဤဥပရေအ လင
ု ်စင်

သ

ံမ သတ်မတ် ျက်နင့််အညီ ရလျော်ရကကေး

သသည် လမ်ေးမကကီေး၊ လမ်ေး၊

ုကေ
် ဏ္် ော သ

ုက် ွင့်် သည်။

ောေးလမ်ေး၊ ပမစ်၊ တေးရပမောင်ေး၊ အပ ောေးရသော ရ လမ်ေး၊

LI
S)

ရ သွင်ေးစုက်ပျိုေးရ ေးစနစ်၊ ရ ရပမောင်ေး၊ ရ ေးရပေးရ ေးစနစ်၊ ဆက်သွယရ
် ေးလုပ်ငန်ေး၊ ဆပ်ကမ်ေး လုပ်ငန်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်
အပ ောေးရသော အမျောေးပပည်သနင့်် သက်ဆုင်သည့်် သမ
ုို့ ဟုတ် ပုဂ္လကနင့်် သက်ဆင
ု ် သည့်် လုပ်ငန်ေးမျောေးကု

ည်ရဖော်ရဆောင် က
ွ ် ပ င်ေးနင့်် ရပမရပေါ်ရပမရအောက်တတ
ုို့ ွင်

(M

ုက်ရစနင
ု ်သည့်် လုပ်ငန်ေးတစ်စတ
ံု စ် ော အရကောင်အ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးကု အသံုေးပပိုပပီေး ဆက်သွယ် ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေးအတွက်

ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး

ရ

em

ကွန် က်အရ

ောင်ပ င်ေးပပို ောတွင် လ နင့်် ပစစည်ေးတ၏
ုို့ လံခု ံိုရ ေးကု အရလေးဂရုပပို၍

st

ဥပရေနင့်အ
် ညီ ရဆောင် ွက် မည်။

Sy

၄၈။ ဦေးစီေးဌောနသည် ရဆောက်လုပ်ဆ သမ
ုို့ ဟုတ် ရဆောက်လုပ်ပပီေး အရဆောက်အအံုနင့်် ရပမကွက်အတွင်ေး

n

ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှို သမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးကွန် က်တစ် ု ုအတွက် လုအပ်သည်ဟု ယဆလျှင်

at
io

ရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ အရဆောက်အအံုနင့်် ရပမကွကအ
် တွင်ေး ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေး၏ အ ည်အရသွေးအောေး

rm

ပမြှင့််တင်ရပေး န် လအ
ု ပ်သည်ဟု ယဆလျှငရ
် သော်လည်ေးရကောင်ေး(က) အ င်ေးအနေးီ စုက်

တ
ု ်သ သမ
ုို့ ဟုတ် အရဆောက်အအံုနင့်် ရပမပင
ု ် င်အောေး၎င်ေး၏ အရဆောက်အအံု အတွင်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်

In
fo

အရပေါ်တင
ွ ်ပဖစ်ရစ၊ ရပမကွကတ
် ွင်ပဖစ်ရစ ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးကု သတ်မတ်

ောေးသည့််အ ျန်အတွင်ေး

တပ်ဆင်နင
ု ်ရ ေးအတွက် ရန ောရပေး န် သက်ဆင
ု ် ောအဖွွဲ့အစည်ေးတုို့ နင့်် ညြှနင
ှို ်ေး၍ ရဆောင် က
ွ ်နင
ု ်သည်။

w

ောေးသည့််အ ျန်အတွင်ေး ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးကု တပ်ဆင်ရပေး န် လုပ်ငန်ေး လင
ု ်စင်

သအောေး

La

( ) သတ်မတ်

ညွှန်ကကောေးနုင်သည်။

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး ပဖည်ဆ
့် ည်ေးရဆောင် ွက် ောတွင် ကုနက
် ျမည့််စ တ်ရငွရကကေး မျောေးကု

ar

(ဂ) ကွန် က်အရ

nm

လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သက အောေးလံုေးပဖစ်ရစ၊ တစ်စတ်တစ်ရေသပဖစ်ရစ ကျ ံ န် ညွှန်ကကောေးနုင် သည်။
သမျောေး၏ ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေး တည်ရဆောက် ပ င်ေး၊

ya

၄၉။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

M

တပ်ဆင်ပ င်ေးတတ
ုို့ င
ွ ် မလုအပ်ဘ ဘဏ္ဍောရငွရကကေးကုန်ကျမှိုမ ရစ န်နင့်် သဘောဝပတ်ဝန်ေးကျင်
ပေးရပါင်ေးရဆောင် ွကမ
် ှိုမျောေးကု စီမံ န်ို့ ရပေးန
ွ
ုင်သည်။

အခန်ေး (၁၄)
အပငင်ေးပွောေးမှုမျောေးကု ရပ
၅၀။ လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သမျောေးသည်-
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ှင်ေးပခင်ေး

န်ေးသမ်ေး န်အတွက်

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

(က) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေး ရဆောင် က
ွ ် ောတွင်ပဖစ်ရစ၊ ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေး မျောေး

ပဖည်ဆ
့် ည်ေးရဆောင် က
ွ ် ောတွင်ပဖစ်ရစ အပငင်ေးပွောေးမှိုရပေါ်ရပါက်သည့််အ ါ အ ျင်ေး ျင်ေး ညြှနှိုင်ေးရပဖ င်ေး နုင်ပ င်ေးမ ပါက
ုအပငင်ေးပွောေးမှိုကု ဦေးစီေးဌောနသုို့ တင်ပပနင
ု ်သည်။
( ) ကွန် က်ဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေးမျောေးကု ကွန် က်အရ

ောက်အကပပိုပစစည်ေးမျောေးနင့်် ျတ်ဆက်အသံုေးပပို ပ င်ေး၊

အပပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ်ပ င်ေးတုို့ ရဆောင် က
ွ ် ောတွင် အပငင်ေးပွောေးမှိုရပေါ်ရပါက်ပါက ဦေးစီေးဌောနသုို့ တင်ပပနင
ု ်သည်။

အ တင်ပပ ျက်ကရ
ု သော်လည်ေးရကောင်ေး၊

LI
S)

သအ ျင်ေး ျင်ေး အပငင်ေးပွောေးမှိုနင့်စ
် ပ်လျဉ်ေး၍ ရစ့်စပ်ညြှနှိုင်ေး ဆံုေးပဖတ်ရပေး န် ပုေမ
် ၅၀
ုသတ
ုို့ င်ပပပ င်ေးမ ရသော်လည်ေး အပငင်ေးပွောေးမှိုမော အမျောေးပပည်သအကျိုေးစီေးပွောေးကု

ုက်နစ်နာရစနင
ု ်လျှင်ရသော်လည်ေးရကောင်ေး ရစ့်စပ်ညြှ နှိုငေး် ဆံုေးပဖတ်ရပေး မည်။

(M

၅၁။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

(၁) ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဆင
ု ် ော နည်ေးပညောနင့်် သက်ဆုင်သည်က
့် စစပဖစ်ပါက

ုဆံုေးပဖတ် ျက် ျမတ်သည့်် ရနို့ က်မ

st

က်ရပါင်ေး ၃၀ အတွင်ေး ဝန်ကကီေးဌောနသုို့ အယ န
ံ ုင်သည်။

em

၅၂။ (က) ပုေ်မ ၅၁ အ ဦေးစီေးဌောနက ရစ့်စပ်ညြှနင
ှို ်ေးဆံုေးပဖတ်ရပေး ျက်နင့်စ
် ပ်လျဉ်ေး၍ မရကျနပ်သသည်-

Sy

(၂) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဆုင် ောနည်ေးပညောနင့်် သက်ဆုင်ပ င်ေးမ သည့်် ကစစပဖစ်ပါက မမ၏နစ်နာမှိုအတွက် သက်သော ွင့််နင့််
န်တည်ဆဥပရေမျောေးအ သက်ဆင
ု ် ောတ ောေးရံုေးတွင် ရတောင်ေး ဆုနုင်သည်။

n

အ ွင့််အရ ေးမျောေးကု

at
io

( ) ပုေ်မ ွ (က)၊ ပုေ်မ ငယ်
ွ
(၁) အ အယ ပံ င်ေးအရပေါ် ဝန်ကကီေးဌောနသည်-

rm

(၁) လုအပ်ရသောစံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမှိုမျောေး ပပိုလုပ် မည်။

(၂) ဦေးစီေးဌောန၏ဆံုေးပဖတ် ျက်ကု အတည်ပပိုပ င်ေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပယ်ဖျက်ပ င်ေး ပပိုနုင်သည်။

ံုေးလုပ်နည်ေးနင့််အညီ အယ ံ ရ
ံု ံုေးသုို့ အယ ံနုင်သည်။

La

w

က်အတွင်ေး လုပ်

In
fo

(ဂ) ဝန်ကကီေးဌောန၏ ဆံုေးပဖတ် ျက်နင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ မရကျနပ်သသည် ဆံုေးပဖတ် ျက် ျမတ်သည့််ရနို့မစ၍ က်ရပါင်ေး ၄၅

အခန်ေး (၁၅)

ar

အမျောေးပပည်သူအကျ ေးငှော ရန ောရေသမရ ွေး အရပခခဆက်သယ
ွ ်ရ ေးလုအပ်ချက်ကု ပ ည်ဆည်ေးပခင်ေး

nm

၅၃။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် ပပည်ရ

ရစ န်အတွက် နုင်ငအ
ံ တွင်ေး အရပ

ya

ယသံုေးစွ ွင့််

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု ်ငရ
ံ တော်အတွင်ေး ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုမျောေးကု ကျယ်ကျယ်ပပန်ပို့ ပန်ို့

ံဆက်သွယရ
် ေး အရဆောက်အအံု တုေး ျွဲ့တည်ရဆောက်နင
ု ရ
် စ န်နင့််

M

နယ်ရပမရေသမျောေး (underserved area) တွင် အရပ

ံဆက်သွယရ
် ေး ဖွံွဲ့ပဖိုေးတုေးတက်မန
ှို မ့််ကျရနရသေးသည့််

ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှို ပမ
ု ုကျယ်ပပန်ရ
ို့ ကောင်ေးမွနရ
် စနင
ု မ
် ည့်် အစီအစဉ်မျောေး ျမတ် န် ဦေးစီေးဌောနအောေး
ညွှန်ကကောေးနင
ု ်သည်။

၅၄။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် အမျောေးပပည်သအကျိုေးငော ရန ောရေသမရ ေးွ အရပ
ပဖည်ဆ
့် ည်ေးရ ေးအစီအစဉ်မျောေးအောေး အရကောင်အ
ပဖည်ဆ
့် ည်ေးပ င်ေးဆင
ု ် ော န်ပရ
ံု ငွတစ် ပ်

ရ

ဆ
ံ က်သယ
ွ ်ရ ေးလုအပ် ျက်ကု

ည်ရဖော် ရဆောင် ွကန
် င
ု ် န်အတွက် အရပ
ောင်

ောေး ပပီေး န်ပံုရငွကု ကကီေးကကပ် မည်။
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ံဆက်သယ
ွ ် ရ ေးလုအပ် ျက်

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

၅၅။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပုေ်မ ၅၄ အ တည်ရ
အရပ

ောင်

ောေးသည့်် န်ပံုရငွကု အသံုေးပပို၍ အမျောေးပပည်သအကျိုေး ငော ရန ောရေသမရ ေးွ

ံဆက်သွယရ
် ေးလုအပ် ျက်ကု ပဖည်ဆ
့် ည်ေးပ င်ေးအစီအစဉ်မျောေး အရကောင် အ

ည်ရဖော် ောတွင် ကကီေးကကပ် မည်။

၅၆။ ဦေးစီေးဌောနသည် ပုေ်မ ၅၅ ပါ ရအောက်ပါအစီအစဉ်မျောေး ျမတ်နင
ု ရ
် ေးအတွက် ဝန်ကကီေးဌောန၏ အတည်ပပို ျက်ပဖင့််
ရဆောင် ွက် မည်(က) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဖွံွဲ့ပဖိုေးတုေးတက်မှို နမ့််ကျရနရသေးသည့်် နယ်ရပမရေသမျောေးကု သတ်မတ်ပ င်ေး၊
ံဆက်သွယရ
် ေးလုအပ် ျက်ကု ပဖည့််ဆည်ေးပ င်ေး

ဆုင် ော ည်မန်ေး ျက် (universal target) ျမတ်ပ င်ေး၊

ံဆက်သွယရ
် ေးလုအပ် ျက်ကု ပဖည်ဆ
့် ည်ေးပ င်ေးဆုင် ောတောဝန်ဝတတ ောေးမျောေး (universal service obligation)

em

အရပ

(M

(ဂ) လုငစ
် င် သမျောေးမ လုကန
် ာပဖည်ဆ
့် ည်ေးရပေး မည့်် အမျောေးပပည်သအကျိုေးငော ရန ောရေသမရ ေးွ

LI
S)

( ) အမျောေးပပည်သအကျိုေးငော ရန ောရေသမရ ေးွ အရပ

Sy

အခန်ေး (၁၆)

st

သတ်မတ်ပ င်ေး။

သက လုင်စင်စည်ေးကမ်ေး ျက်တစ် ပ် ပ်ကု ရဖောက်ဖျက်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ အ န်ေး (၅) ပါ

at
io

၅၇။ ဦေးစီေးဌောနသည် လုင်စင်

n

စီမခန်ို့ခရ
ွ ေးနည်ေးလမ်ေးအ အရ ေးယူပခင်ေး

rm

တောဝန်တစ် ပ် ပ်ကု ပဖစ်ရစ၊ ပုေ်မ ၃၈ အ ညွှန်ကကောေး ျက်ကုပဖစ်ရစ၊ ပုေ်မ ၅၁ အ ဦေးစီေးဌောန၏
ရစ့်စပ်ညန
ြှ ှိုင်ေးဆံုေးပဖတ် ျက်ကုပဖစ်ရစ၊ ပုေ်မ ၅၂ ပုေ်မ ွ ( ) အ ဝန်ကကီေးဌောန၏ ဆံုေးပဖတ် ျက်ကု ပဖစ်ရစ

In
fo

လုကန
် ာရဆောင် က
ွ ် န် ပျက်ကွကလ
် ျှင်ရသော်လည်ေးရကောင်ေး

ုသအောေး ရအောက်ပါ စီမံ န်ို့ ရ
ွ ေးဆုင် ော

La

(က) သတရပေးပ င်ေး၊

w

အမန်တ
ို့ စ် ပ် ပ်ကု ျမတ်နင
ု ်သည်-

( ) လုင်စင်ကု ကောလအကန်အ
ို့ သတ်ပဖင့်် ပ်ဆုင်ေးပ င်ေး၊

ar

(ဂ) လင
ု စ
် င်ကု ပယ်ဖျက်ပ င်ေး။

nm

၅၈။ (က) ဦေးစီေးဌောနက ပုေ်မ ၅၇ အ

ျမတ်ရသော စီမံ န်ို့ ရ
ွ ေးဆုင် ောအမန်တ
ို့ စ် ပ် ပ်ကု မရကျနပ်သ သည်

ya

ယင်ေးအမန်ို့ ျမတ်သည့််ရနို့ က်မ က်ရပါင်ေး ၃၀ အတွင်ေး ဝန်ကကီေးဌောနသုို့ အယ န
ံ ုင်သည်။

M

( ) ပုေ်မ ွ (က) အ အယ ံပ င်ေးအရပေါ် ဝန်ကကီေးဌောနသည်(၁) လုအပ်ပါက စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမှိုမျောေး ပပိုလုပ်နင
ု ်သည်။
(၂) ဦေးစီေးဌောန၏အမန်က
ို့ ု အတည်ပပိုပ င်ေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပယ်ဖျက်ပ င်ေးပပိုနုငသ
် ည်။

အခန်ေး (၁၇)
အယူခခရ
ု ုေး ွွဲ့စည်ေးပခင်ေး၊ တောဝန်ရပေးအပ်ပခင်ေး၊ ကောေးနာပခင်ေးနှင် ဆုေးပ တ်ပခင်ေး
၅၉။ ပပည်ရ

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့သည်Page 14 of 20

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

(က) ဝန်ကကီေးဌောန၏ ဤဥပရေအ

ျမတ်သည့်် အပငင်ေးပွောေးမှိုအရပေါ် စီမံ န်ို့ မှို
ွ ဆုင် ောဆံုေးပဖတ် ျက်မျောေး နင့််စပ်လျဉ်ေး၍

နစ်နာသက တင်ပပလောသည်အ
့်
ါတွင်

ပ်မံ၍ အယ န
ံ င
ု ် ွင့််

( ) အယ ံ ရ
ံု ံုေးကု ဥကကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်ကုေးဦေး

ရစမည့်် အယ ံ ရ
ံု ံုေးကု ဖွွဲ့စည်ေးတောဝန်ရပေးအပ် မည်။

က်မပုရသော အဖွွဲ့ဝင်မျောေးပဖင့်် ဖွွဲ့စည်ေး တောဝန် ရပေးအပ် မည်။

၆၀။ အယ ံ ံုရံုေးဥကကဋ္ဌနင့်် အဖွွဲ့ဝင်မျောေးသည် ရအောက်ပါအ ည်အ ျင်ေးမျောေးနင့်် ပပည်စ
့် ံု မည်(က) အယ ံ ရ
ံု ံုေးဥကကဋ္ဌသည် တုင်ေးရေသကကီေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်တ ောေးလွှတရ
် တော်တ ောေးသကကီေးအပဖစ် အနည်ေးဆံုေး

သမ
ုို့ ဟုတ် ဥပရေအ ော

ော

ေးတွင် အနည်ေးဆံုေး ၁၀ နစ် တောဝန်

က် မနမ့်် ရသော တ ောေးရ ေးအ ော

LI
S)

ငါေးနစ်ရဆောင် ွက် သ
့် သမ
ုို့ ဟုတ် တင
ု ်ေးရေသကကီေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်နယ်အဆင့််

မ်ေးရဆောင် ့် သ ပဖစ် မည်။

(M

( ) အယ ံ ရ
ံု ံုေးအဖွွဲ့ဝင်မျောေးသည် ဆက်သွယရ
် ေးဆုင် ောနည်ေးပညော ပ်၊ ဥပရေပညော ပ်၊ စီေးပွောေးရ ေး ပညော ပ်တန
ုို့ င့််
င်ရပေါ်ရကျော်ကကောေးသည့်် ဂုဏ္်သတင်ေး ရသော ကျွမေး် ကျင်သပညော င်မျောေး ပဖစ် မည်။

em

စပ်လျဉ်ေး၍

၆၁။ (က) အယ ံ ရ
ံု ံုေးသည် ကကောေးနာမည်ရ
့် နို့ က်ကု ကကိုတင်ရကကညော၍ သတ်မတ်သည့််ရနို့ က်တင
ွ ် ကကောေးနာ မည်။

st

( ) တင်ပပ ျက်နင့််စပ်လျဉ်ေး၍ သက်ဆုင် ောတ၏
ုို့ ရလျှောက်လ ျက်ကု ကကောေးနာနင
ု ်သည်။

Sy

(ဂ) အပပီေးသတ်ဆံုေးပဖတ် ျက်ကု ရဆောလျင်စွော ျမတ်နင
ု ် န် စီစဉ်ရဆောင် ွက် မည်။

က်ဝက်ရကျော်၏ သရဘော တညီ ျက်ပဖင့််

n

(ဃ) အယ ံ ရ
ံု ံုေး၏ အပပီေးသတ်ဆံုေးပဖတ် ျက်ကု ဥကကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်

at
io

ျမတ် မည်။

rm

၆၂။ အယ ံ ရ
ံု ံုေး၏ဆံုေးပဖတ် ျက်သည် အပပီေးအပပတ်အတည်ပဖစ်သည်။
၆၃။ အယ ံ ရ
ံု ံုေးဥကကဋ္ဌနင့်် အဖွွဲ့ဝင်မျောေးသည် ပပည်ရ

In
fo

ံစောေး ွင့်် သည်။

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့က သတ်မတ်သည့်် စ တ်နင့်် ျီေးပမြှငရ
့်် ငွမျောေးကု

၆၄။ အယ ံ ရ
ံု ံုေး၏သက်တမ်ေးသည် စတင်ဖွဲ့ွ စည်ေးသည့််ရနို့မ ပပည်ရ

w

သောပဖစ်သည်။

La

တင်ပပီေးသည်က
့် ောလအ

ောင်စုအစုေး အဖွွဲ့သုို့ အပပီေးသတ်ဆံုေး ပဖတ် ျက်အစီ င် ံစော

ar

အခန်ေး (၁၈)

nm

ပပစ်မှုနှင်ပပစ်ေဏ်မျောေး

ya

၆၅။ မည်သမဆု ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးကု လုပ်ငန်ေးလုင်စင်မ ဘ လုပ်ကင
ု ရ
် ကကောင်ေး ပပစ်မှို
သ
ု အောေး ငါေးနစ်

က်မပရ
ု သော ရ

ောင်ေဏ္် ျမတ် မည့််ပပင် ရငွေဏ္်လည်ေး ျမတ်နင
ု ်သည်။

M

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

၆၆။ မည်သမဆုရအောက်ပါပုေ်မ ွ (က)၊ ( ) နင့်် (ဂ) တပ
ုို့ ါ ပပိုလုပ်မှိုတစ် ပ် ပ်ကက
ု ျျူေးလွန်ရကကောင်ေး
ပပစ်မှို

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

ုသအောေး သံုေးနစ်

က်မပရ
ု သော ရ

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊

ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်ပဖစ်ပပီေး ပုေ်မ ွ (ဃ) ပါပပိုလုပ်မှို တစ် ပ် ပ်ကု ကျျူေးလွန်ရကကောင်ေး
ပပစ်မှို

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

ုသအောေး နစ်နစ်

က်မပုရသော ရ

ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်-
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ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သန်ေး

က်မပုရသော

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

(က) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးကွန် က်အတွင်ေးသုို့ ယင်ေး၏ပင
ု ် င် သမ
ုို့ ဟုတ် စီမံ န်ို့ ွ င
ွ ့်် သ၏ င
ွ ့််ပပို ျက်မ ဘ
ဝင်ရ ောက်ရနာင့််ယက်ပ င်ေး၊ စံ ျန်စံညွှနေး် သတ်မတ် ျက်ကုပဖစ်ရစ၊ မလအရနအ

ောေးကုပဖစ်ရစ ရပပောင်ေးလ ပ င်ေး

သမ
ုို့ ဟုတ် ဖျက်ဆီေးပ င်ေး၊
( ) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးကွန် က်ကု

ုက်ပျက်စီေးရစ န် ည် ယ
ွ ်၍ ဗုင်ေး ပ်စ် သမ
ုို့ ဟုတ် အပ ောေးနည်ေးလမ်ေး တစ် ု ုပဖင့််

ဝင်ရ ောက်ရစပ င်ေး၊

LI
S)

(ဂ) ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးကွန် က်တစ် ု ုကု အသံုေးပပို၍ ရငွရကကေးနင့်် ပစစည်ေးတစ် ပ် ပ်ကု ေးု ယပ င်ေး၊ လမ်လည်ပ င်ေး၊
အလွသံုေးစောေးပပိုပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် အကျိုေးပျက်စီေးရစပ င်ေး၊

(M

(ဃ) ဆက်သွယရ
် ေးကွန် က်တစ် ု ုကု အသံုေးပပို၍ ပုဂ္ိုလတ
် စ်ဦေးဦေးအောေး ရပ ောက်လန်ရ
ို့ တောင်ေးယပ င်ေး၊ အသရ ဖျက်ပ င်ေး၊

em

ရနာင်ယ
့် က်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပ မ်ေးရပ ောက်ပ င်ေး။
<ပပင်ဆင် 29.08.2017>

က်မပရ
ု သော ရ

ုသအောေး

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

ုသအောေး

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်-

rm

က်မပရ
ု သော ရ

at
io

၆၈။ မည်သမဆု ရအောက်ပါပပိုလုပ်မှိုတစ် ပ် ပ်ကု ကျျူေးလွန်ရကကောင်ေး ပပစ်မှို
တစ်နစ်

င် ောေးစီ င် ပ င်ေး ံ လျှင်

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ္်နစ် ပ်လံုေး ပဖစ် ရစ ျမတ် မည်။

n

တစ်နစ်

ောေး ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် အသံုေးပပိုပ င်ေးကု ကျျူေးလွနရ
် ကကောင်ေး ပပစ်မှို

Sy

လက်ဝယ်

ောေးရသော ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးတစ် ု က
ု ု လုင်စင်မ ဘ

st

၆၇။ မည်သမဆု လုငစ
် င် ယပပီေးမသော အသံုေးပပို န်သတ်မတ်

(က) မမန်ကန်ရသော သတင်ေးအ ျက်အလက်ကု မရုေးမရပဖောင့််ရသောသရဘောပဖင့်် ဆက်သွယ်ပ င်ေး၊ ဖမ်ေးယ ပ င်ေး၊ ပလ
ုို့ င
ွှ ့််ပ င်ေး၊

In
fo

ပဖန်ို့ ျပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ရပေးရဝပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပါဝင်ရဆောင် က
ွ ်ပ င်ေး၊
( ) သတင်ေးအ ျက်အလက်ပလ
ုို့ ွှင့််ပ င်ေး၊ ဖမ်ေးယပ င်ေး၊ ဆက်သွယ်ပ င်ေး၊ ရပေးရဝပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပဖန်ို့ ျပ င်ေး ကု

La

w

ွင့််ပပို ျက်မ ဘ တောေးပမစ်ပ င်ေး၊ တောေးဆီေးပတ်ပင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ရနာင်ယ
့် က်ပ င်ေး၊
(ဂ) ဦေးစီေးဌောန၏သရဘောတညီ ျက်ပဖင့်် တောေးပမစ်

ောေးရသော ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မလ
ှို ုပ်ငန်ေး

ar

လုပ်ကင
ု ်သည်ရ
့် န ောအတွင်ေးသုို့ ွင့််ပပို ျက်မ ဘ ဝင်ရ ောက်ပ င်ေး၊

nm

(ဃ) ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ်တင
ွ ် တောဝန်

မ်ေးရဆောင် န် လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

မ်ေးရဆောင်မက
ှို ု တောေးပမစ် ပ င်ေး၊

ya

တောဝန်ရပေးအပ်ပ င်ေး ံ သည့်် ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦေးဦေးအောေး တောဝန်ဝတတ ောေး

သက

M

တောေးဆီေးပတ်ပင်ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ရနာင်ယ
့် က်ပ င်ေး။

၆၉။ မည်သမဆု ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးနင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ တ ောေးစွဆုပ င်ေးကစစနင့်် တ ောေးရံုေးအမန်အ
ို့
ွင့််ပပို

ုတ် ရဖော်ပပသ န်

ောေးသည်က
့် စစမျောေးမအပ ယံုကကည်စတ် ျ ရသောစနစ်ပဖင့််ပဖစ်ရစ၊ လျှိုွဲ့ဝက်စနစ်ပဖင့်် ပဖစ်ရစ

ောေး ရသော

သတင်ေးအ ျက်အလက်ကု ယင်ေးတုို့နင့််သက်ဆုငပ် င်ေးမ သည့်် အပ ောေးသ တစ်ဦေးဦေးသုို့ တစ်နည်ေးနည်ေးပဖင့််
ုတ်ရဖော်ရကကောင်ေး ပပစ်မှို

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

ုသအောေး တစ်နစ်

ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်။
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က်မပုရသော ရ

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊

ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

၇၀။ လုင်စင်

သ မည်သမဆု သတ်မတ်

ကွန် က်အရ
လက်ဝယ်
ံ လျှင်

ောေးရသော နည်ေးပညောဆုင် ောစံ ျန်စည
ံ ွှန်ေးနင့်် ကုက်ညီမှိုမ ရသော

ောက်အကပပိုပစစည်ေးကုပဖစ်ရစ၊ ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးပစစည်ေးကုပဖစ်ရစ အသံုေးပပိုရကကောင်ေး၊

ောေး ရကကောင်ေး၊ ပဖည့််ဆည်ေးရပေးရကကောင်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ပပည်တွင်ေးသုို့ တင်သင
ွ ်ေးရကကောင်ေး ပပစ်မှို
ုသအောေး တစ်နစ်

က်မပုရသော ရ

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ္်နစ် ပ် လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်။

၇၁။ မည်သမဆု ဤဥပရေအ ဦေးစီေးဌောနကရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ ဦေးစီေးဌောနက ဖွွဲ့စည်ေးရသော စစ်ရဆေး
မ်ေးအပဖစ် တောဝန်ဝတတ ောေးရဆောင် က
ွ ်ပ င်ေးကု ဟန်တ
ို့ ောေး ပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ်

တောေးဆီေးပ င်ေး သမ
ုို့ ဟုတ် ရနာင့််ယက်ပ င်ေးပပိုလျှင်

ုသအောေး ရပ ောက်လ

က်မပုရသော ရ

ပပစ်မှို

ံုေးလုပ်နည်ေးမျောေးပါ တောေးပမစ် ျက်တစ် ပ် ပ်ကု ရဖောက်ဖျက်ကျျူေး လွန်ရကကောင်ေး

င် ောေးစီ င်ပ င်ေး ံ လျှင်

ုသအောေး ရပ ောက်လ

က်မပုရသော ရ

Sy

ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်။

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊

st

ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးနင့်် လုပ်

ုတ်ပပန်သည့်် နည်ေးဥပရေမျောေး၊ စည်ေးမျဉ်ေး၊ စည်ေးကမ်ေး၊ အမန်ရ
ို့ ကကော်ပငော စော၊ အမန်၊ို့

em

၇၂။ မည်သမဆု ဤဥပရေအ

ောင်ေဏ္်ပဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ္်ပဖစ်ရစ၊

(M

ေဏ္်နစ် ပ်လံုေးပဖစ်ရစ ျမတ် မည်။

LI
S)

ရ ေးအဖွွဲ့ကရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ ပပည်သူ့ဝန်

ုတ်လျှငပ် ဖစ်ရစ၊ ပပစ်မှိုကျျူေးလွန် ော တွင်

n

၇၃။ မည်သမဆု ဤဥပရေပါ ပပစ်မှိုတစ် ပ် ပ်ကု ကျျူေးလွန် န် အောေး

at
io

ပေးရပါင်ေးကကံစည်လျှငပ် ဖစ်ရစ၊ အောေးရပေးကညီလျှင်ပဖစ်ရစ ယင်ေးပပစ်မှိုအတွက် ဤဥပရေတွင် ပပဋ္ဌောန်ေး

In
fo

rm

ပပစ်ေဏ္် ျမတ်ပ င်ေး ံ မည်။

ောေးသည့််

အရ

ွရ

ွ

w

ောင်စုသမမတ ပမန်မောနင
ု ်ငရ
ံ တော်အတွင်ေး ဆက်သွယရ
် ေးကဏ္ဍနင့််သက်ဆင
ု ် သည့််

La

၇၄။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် ပပည်ရ

အခန်ေး (၁၉)

နည်ေးပညောစံ ျန်စံညွှနေး် ကစစမျောေး၊ လှိုင်ေးနှိုန်ေးစဉ်မျောေး စီမံ န်ို့ ပွ င်ေးဆုင် ောကစစမျောေး၊ အသံုေးပပိုသကု

ar

အကောအကွယ်ရပေးပ င်ေးဆုင် ောကစစမျောေး၊ နင
ု ်ငရ
ံ တော်အတွင်ေးဆက်သွယရ
် ေးကဏ္ဍတုေးတက်ရစရ ေးအတွက် မဟောဗျျူဟောမျောေး

nm

ျမတ်ပ င်ေး စသည့််ကစစမျောေးတွင် အကကံပပိုရပေးနုငရ
် ေးအတွက် အစုေး အဖွွဲ့၏သရဘော တညီ ျက်ပဖင့်် အမန်ရ
ို့ ကကညော ျက်

ya

ုတ်ပပန်ပပီေးဝန်ကကီေး သမ
ုို့ ဟုတ် ဝန်ကကီေးမ တောဝန်ရပေးအပ်သက ဥကကဋ္ဌ အပဖစ်လည်ေးရကောင်ေး၊ သတင်ေးအ ျက်အလက်နင့််

M

ဆက်သွယရ
် ေးလုပ်ငန်ေးမျောေးမ ကုယ်စောေးလယ်မျောေး၊ အသံုေးပပိုသမျောေး၊ကျွမ်ေးကျင်သပညော င်မျောေး၊ ဦေးစီေးဌောန စသည်တမ
ုို့
ကုယ်စောေးလယ်မျောေးက အဖွွဲ့ဝင်မျောေး အပဖစ်လည်ေးရကောင်ေး ပါဝင်ရစလျက် အမျိုေးသောေးဆက်သွယ်ရ ေးအကကံရပေးရကော်မတီကု
ဖွွဲ့စည်ေး မည်။ ရကော်မတီ၏ လုပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးကု သီေးပ ောေးပပဋ္ဌောန်ေးရပေး မည်။
၇၅။ နုငင
် ံရတော်လံုခ ိုံ ရ ေးနင့်် တ ောေးဥပရေစုေးမုေးရ ေးကု
ဆက်သွယ်မှိုမျောေးကု မဆု
ပပည်ရ

က
ု ်ရစရသော မည်သည့််သတင်ေးအ ျက်အလက် နင့််

နုင်ရ ေးအတွက် နုငင
် ံသောေးမျောေး၏ မလအ ွင့််အရ ေးမျောေးကု မ

ုက်ရစ ဘ

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့က သက်ဆုင် ောအဖွွဲ့အစည်ေးသုို့ လုအပ်သလု ညွှန်ကကောေးရဆောင် ွကန
် ုင်သည်။
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ဆက်သွယ်ရ ေးဥပရေ

၇၆။ ဝန်ကကီေးဌောန သမ
ုို့ ဟုတ် ယင်ေးကတောဝန်ရပေးအပ်ရသော ဌောန၊ အဖွွဲ့အစည်ေးသည် နင
ု ်ငရ
ံ တော်ကောကွယ် ရ ေးနင့််
လံုခ ိုံ ရ ေးကစစမျောေးအတွကရ
် သော်လည်ေးရကောင်ေး၊ အမျောေးပပည်သမျောေး၏ အကျိုေးအတွက်ရသော် လည်ေးရကောင်ေး
လုပ်ငန်ေးလုင်စင်

သတစ်ဦေးဦေးက လုပ်ကင
ု ်လျက် ရသော ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှို လုပ်ငန်ေးတစ် ပ် ပ်အတွင်ေး

ဝန်ရဆောင်မှိုပပိုလုပ်ရနမှိုကု လုအပ်ပါက ဝင်ရ ောက်ကကည်ရ
့် ှိုစစ်ရဆေးပ င်ေး၊ ကကီေးကကပ်ပ င်ေးနင့်် စောတမ်ေးအမတ်အသောေးတက
ုို့ ု
တင်ပပရစပ င်ေးပပိုနင
ု ်သည်။

LI
S)

၇၇။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် အမျောေးပပည်သအကျိုေးအတွက် ရဆောင် ွက် န် အရပ အရနရပေါ်ရပါက်သည့််အ ါ အစုေး အဖွွဲ့၏
သရဘောတညီ ျက်ပဖင့်် ဆက်သွယ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးအောေး ယောယီ ပ်ဆင
ု ်ေးရ ေး၊

ဆက်သွယရ
် ေးပစစည်ေးမျောေးကု ယောယီ

နုငရ
် ေး၊ ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးနင့််

န်ေး ျိုပ်သံုေးစွရ ေးတအ
ုို့ တွက် လုပင
် န်ေးလုင်စင်

သအောေး ညွှန်ကကောေး နုင်သည်။

သသည် ပုေ်မ ၇၇ ပါ ကစစ ပ်မျောေးအနက် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပင
် န်ေးတစ် ပ် ပ်အောေး

st

၇၈။ လုင်စင်

ောေး ရ ေး၊ လုအပ်သည့််

em

သတင်ေးအ ျက်အလက်နင့်် ဆက်သွယ်မှိုမျောေးကု

န်ေးသမ်ေး

(M

ဆက်သွယ်မှိုအမျိုေးအစောေးတစ် ပ် ပ်ကု မပပိုလုပ်ရ ေး၊ တောေးဆီေး

Sy

လံုခ ိုံ ရ ေးဆုင် ောကစစအတွက် ဥပရေနင့်အ
် ညီ ရဆောင် က
ွ ်နင
ု ်ရ ေးကု ကကိုတင်စီမရ
ံ ဆောင် က
ွ ်

ောေး

မည်။

n

၇၉။ ဤဥပရေအ တ ောေးစွဆုတင်ပရ
ုို့ သော ပပစ်မတ
ှို စ် ပ် ပ်နင့််စပ်လျဉ်ေးသည့်် သက်ရသ ံပစစည်ေးသည် တ ောေးရံုေးရ ွဲ့သုို့

ောေးရကကောင်ေး အစီ င် ံစော သမ
ုို့ ဟုတ် သက်ဆင
ု ် ောအပ ောေးစော ွက် စောတမ်ေး အရ

ောက်အ

ောေးမျောေးပဖင့််

rm

န်ေးသမ်ေး

at
io

တင်ပို့ု န်မလွယ်ကရသော ပစစည်ေးပဖစ်ပါက ယင်ေးသက်ရသ ပ
ံ စစည်ေးကု တ ောေးရံုေးရ ွဲ့သုို့ တင်ပို့ု န်မလုဘ မည်ကသ
့် ုို့

တင်ပပနင
ု ်သည်။ ယင်ေးသုို့ တင်ပပပ င်ေးကု တ ောေးရံုေးရ ွဲ့သုို့ သက်ရသ ံပစစည်ေးတင်ပပဘသက့်သုို့ မတ်ယကော

In
fo

သက်ဆုင် ောတ ောေးရံုေးက ဥပရေနင့််အညီ စီမံ န်ို့ ပွ င်ေး ပပိုနင
ု ် သည်။
၈၀။ (က) ဤဥပရေပါ ပပစ်မှိုမျောေးကု အရ ေးယပင
ု ် ွင့်် ရသော ပပစ်မှိုမျောေးအပဖစ် သတ်မတ်သည်။

La

w

( ) ဤဥပရေအ ပပစ်မတ
ှို စ် ု ုပဖင့်် တ ောေးစွဆု ောတွင် ဝန်ကကီေးဌောန၏ကကိုတင် င
ွ ့််ပပို ျက်ကု ယ မည်။
(ဂ) ပုေ်မ ၆၆၊ ပုေ်မ ွ (ဃ) ပါ ဆက်သွယရ
် ေးကွန် က်တစ် ု ုကု အသံုေးပပို၍ ပုဂ္ိုလတ
် စ်ဦေးဦေးအောေး

ar

အသရ ဖျက်ပ င်ေးပပိုရကကောင်ေး သက်ဆုင် ော နစ်နာသကယ
ု တ
် ုင်ပဖစ်ရစ၊

ုသ၏ကုယစ
် ောေးလွှအပ်ပ င်ေး ံ သကပဖစ်ရစ

nm

တုငတ
် န်ေး ျက်မဟုတ်လျှင် အရ ေးယရဆောင် ွကပ် င်ေးမပပို ။

ya

<ပပင်ဆင် 29.08.2017>

M

၈၁။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် လုငစ
် င် ၊ လုင်စင်သက်တမ်ေးတုေးပမြှင့်် ၊ လှိုင်ေးနှိုန်ေးစဉ်အသံုေးပပို ၊ ဆက်သွယရ
် ေး
နံပါတ်သတ်မတ် ျက်နင့်် အီလက်

ရ ောနစ်လပ်စောသတ်မတ် ျက်တအ
ုို့ တွက် အ ရကကေးရငွနင့်် က်လွန် ရကကေးတက
ုို့ ု

သတ်မတ် မည်။
၈၂။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် အမျောေးပပည်သအကျိုေးငော ဤဥပရေအ လုအပ်ရသော ွင့််ပပို ျက်၊ လုင်စင်နင့်် ရ

ောက် ံ ျက်တက
ုို့ ု

ယပ င်ေးမလည်ေးရကောင်ေး၊ လအ
ု ပ်ပါက အ ရကကေးရငွမျောေးကု ရပေးရဆောင် ပ င်ေးမ လည်ေးရကောင်ေး အစုေး ဌောန၊
အဖွွဲ့အစည်ေးတစ် ု ု သမ
ုို့ ဟုတ် ပုဂ္ိုလတ
် စ်ဦေးဦေးအောေး ပပည်ရ

ောင်စုအစုေး အဖွွဲ့၏ ွင့််ပပို ျက်ပဖင့်် ကင်ေးလွတ် င
ွ ့််

ပပိုနုင်သည်။ သုို့ ောတွင် နင
ု ်ငရ
ံ တော်အရ ေးရပေါ်အရပ အရနနင့်် ဆက် နွှယ်သည့််ကစစ ပ်မျောေး၊ နုင်ငရ
ံ တော်ကောကွယ်ရ ေးနင့််
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လံုခ ိုံ ရ ေးဆုင် ောကစစ ပ်မျောေး၊ သဘောဝရဘေးအနတ ောယ် ဆုင် ောကစစ ပ်မျောေးအတွက် ပပည်ရ

ောင်စုအစုေး အဖွွဲ့၏

ကကိုတင် ွငပ့်် ပို ျက်ကု ယ န်မလုဘရဆောင် က
ွ ်နင
ု ်သည်။ ရဆောင် ွက် ျက်မျောေးကု ပပည်ရ

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့သုို့

ပပန်လည်တင်ပပ မည်။
၈၃။ ဦေးစီေးဌောနသည် ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးနင့််စပ်လျဉ်ေး၍ စည်ေးကမ်ေး ျက်မျောေး၊ လုပ်
ငန်ေးဆုင် ောကျင့််စဉ်မျောေးနင့်် လုအပ်ရသော စံ ျန်စံညွှနေး် မျောေးကု ဝန်ကကီေးဌောန၏အတည်ပပို ျက်ပဖင့်် သတ်မတ် မည်။

(က) နင
ု ်ငရ
ံ တော်က လက် အ
ံ တည်ပပို

ောေးရသော အပပည်ပပည်ဆုင် ောဆက်သွယရ
် ေးကွနဗ
် င်ေး င်ေးမျောေးပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးကု

ည်ရဖော်ရဆောင် က
ွ ် ောတွင် ဆက်သယ
ွ ရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးနင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ ဝန်ကကီေးဌောန၏

(M

အရကောင်အ

LI
S)

၈၄။ ဦေးစီေးဌောနသည်-

em

လမ်ေးညွှန် ျက်နင့်အ
် ညီ အပပည်ပပည်ဆုင် ောဆက်သယ
ွ ရ
် ေးအဖွွဲ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆုင် ောအဖွွဲ့အစည်ေးမျောေးနင့််
ဆက်သွယ်ညန
ြှ ှိုင်ေးရဆောင် ွကန
် ုင်သည်။

st

( ) အပပည်ပပည်ဆင
ု ် ော ဆက်သွယရ
် ေးကွန်ဗင်ေး င်ေးမျောေးနင့််အညီ ဆက်သွယရ
် ေးနည်ေးပညောနင့််

Sy

ကျွမေး် ကျင်မှိုဆင
ု ် ောစောရမေးပွမျောေးကု သတ်မတ် ျက်မျောေးနင့်အ
် ညီ စီစဉ်ကျင်ေးပပပီေး ရအောင်လက်မတ်မျောေး

n

ုတ်ရပေးနင
ု ်သည်။

တ
ု ်ရပေး

ောေးသည့်် သက်တမ်ေးမကုန်ဆံုေးရသေးရသောလုင်စင်ကု ဤဥပရေအ

မတ်ယ မည်ပဖစ်ပပီေး

rm

(က)

at
io

၈၅။ The Myanmar Telegraph Act, 1885 နင့်် The Myanmar Wireless Telegraphy Act, 1934 တအ
ုို့
-

ုလုင်စင်သက်တမ်ေးကုန်ဆံုေးသည်ရ
့် နို့အ

တ
ု ်ရပေးသည့်် လုင်စင်ဟု

သော အတည်ပဖစ်ရစ မည်။

In
fo

ုလုင်စင်သက်တမ်ေးကုန်ဆံုေးသည့််အ ါ ဆက်လက်လုပ်ကင
ု ်ရဆောင် ွကလ
် ုပါက လင
ု ်စင်သက်တမ်ေး မကုန်ဆံုေးမီ
ဤဥပရေနင့်အ
် ညီ လုငစ
် င်ရလျှောက်

w

ုတပ် ပန် ရ
့် သော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ အမန်ရ
ို့ ကကော်ပငောစော၊ အမန်န
ို့ င့်် ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးကု ဤဥပရေနင့််မဆန်က
ို့ ျင်သရ ွဲ့ွ

La

( )

ောေး ယ မည်။

ဆက်လက်ကျင့််သံုေးနင
ု ်သည်။

ောင်စအ
ု စုေး အဖွွဲ့သည် ဆက်သွယရ
် ေးဝန်ရဆောင်မှိုလုပ်ငန်ေးမျောေးနင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ ဤဥပရေပါ

ar

၈၆။ ပပည်ရ

nm

လုပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးကု ရဆောင် ွကန
် ုင် န်သင်ရ
့် လျော်ရသော ပပည်ရ

ောင်စုအဆင့်် ပုဂ္ိုလတ
် စ်ဦေး

ya

ဦေးရဆောင်သည်လ
့် တ
ွ ်လပ်ရသော ပမန်မောနင
ု ်ငံဆက်သယ
ွ ရ
် ေးရကော်မ င်တစ် ပ်ကု ဤဥပရေအောဏ္ောတည် သည်ရ
့် နို့မ

M

နစ်နစ်အတွင်ေး သတ်မတ်ဖွဲ့ွ စည်ေး မည်။
၈၇။ ဝန်ကကီေးဌောနသည် ဤဥပရေပါ ဆက်သယ
ွ ်ရ ေးနင့််စပ်လျဉ်ေး၍ နည်ေးပညောပုင်ေးဆုင် ောစကောေး ပ်တစ် ု ၏
ု
အဓပပောယ်ဖင
ွ ့််ဆု ျက်ကု င်ေးလင်ေးရပေး န် လုအပ်လောပါက အမန်ရ
ို့ ကကော်ပငောစော
၈၈။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး ျက်မျောေးကု အရကောင်အ

ုတ်ပပန်၍ င်ေး လင်ေးရပေးနုင်သည်။

ည်ရဖော်ရဆောင် ွက် ောတွင-်

(က) ဝန်ကကီေးဌောနသည် လုအပ်ရသော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ စည်ေးမျဉ်ေးနင့်် စည်ေးကမ်ေးမျောေးကု ပပည်ရ
အစုေး အဖွွဲ့၏သရဘောတညီ ျက်ပဖင့််

ုတပ် ပန်နုင်သည်။
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( ) ဝန်ကကီေးဌောနသည် လုအပ်ရသော အမန်ရ
ို့ ကကော်ပငောစော၊ အမန်၊ို့ ညွှန်ကကောေး ျက်နင့်် လုပ်
ဦေးစီေးဌောနသည် လုအပ်ရသော အမန်န
ို့ င့်် ညွှန်ကကောေး ျက်မျောေးကုလည်ေးရကောင်ေး

ံုေးလုပ်နည်ေးမျောေး ကုလည်ေးရကောင်ေး၊

တ
ု ်ပပန် နင
ု ်သည်။

၈၉။ ရအောက်ပါဥပရေမျောေးကု ဤဥပရေပဖင့်် ရုပ်သမ်ေးလုကသ
် ည်(က) The Myanmar Telegraph Act, 1885.

ပပည်ရ

ောင်စုသမမပမန်မောနုငင
် ရ
ံ တော် ဖွွဲ့စည်ေးပံုအရပ

ံဥပရေအ ကျွန်ုပ် လက်မတ်ရ ေး

ုေးသည်။

LI
S)

( ) The Myanmar Wireless Telegraphy Act, 1934.

(M

(ပံု) သန်ေးစန်

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု ်ငရ
ံ တော်

M

ya

nm

ar
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w
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fo
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ပပည်ရ
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နုင်ငရ
ံ တော်သမမတ

