အပင်နှင့်အ
် ပင်ထွကပ
် စ္စည််းဖျက်ပိို်းပပန်ပွာ်းမှုထိန််းချျုပ်ရရ်းဆိိုငရ
် ာဥပရေ(မူကကမ််း)
(၂၀၂၀ပပည့််နှစ္်၊ ပပည်ရထာင်စ္ိုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ်
၁၃၈၂ ခိုနှစ္်

လ

(၂၀၂၀ပပည့််နှစ္်၊
ပြည်ထ

။)

ရက်

လ

ရက်)

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။
အခန််း(၁)
အမည်နှင့််အဓိပပာယ်ရဖာ်ပပချက်

၁။

ဤဥြထေကု အပင်နှင့််အပင်ထွကပ
် စ္စည််းဖျက်ပိို်းပပန်ပွာ်းမှုထိန််းချျုပ်ရရ်းဆိိုင်ရာဥပရေ ဟု

ထ ေါ်တွင်ထစရမည်။
၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရထသော ထ ောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည် ထ ော်ပြြါ တုင်း်

ဓြပောယ်သက်

ထရောက်ထစရမည်(က)

အပင် ဆုသည်မော သက်ရ ြင်နင့်် ြင်၏ စတ် ြုင််းမ ော်းကု ဆုသည်။ ယင််းစကော်း
ရြ်တွင် မ ်းထစ့်နင့်် ြင်ထြါက်နုငထ
် သော

(

ြင်၏ စတ် ြုင်း် မ ော်းလည််း ြါဝင်သည်။

) အပင်ထွကပ
် စ္စည််း ဆုသည်မော သဘောဝ ရ သမ
ုို့ ဟုတ် ပြ ပြင်
ရ

ြင်မ

ွက်ရထသော

ထစ့်

စတ် ြုင်း် သမ
ုို့ ဟုတ် ပြ ပြင်

ဆန်

ြါ ဝင်

ော်းပြ်းထသော

ြင်၏မပြ ပြင်ရထသ်းထသော

ုတ်ကုန်ြစစည််းကု ဆုသည်။

( ဂ ) အကျိျု်းပပျုသက်ရှိ ဆုသည်မော စုက်ြ ်းထရ်းလုြ်ငန််းတွင်
က်းပ င််းနင်ထ
့် ပမဆလွှောတု်းတက်ထကောင််းမွန်ထစပ င််းတုို့ကု
မွှော်းထကောင်၊

ုတ်လုြ်မှုနည််းစနစ်

က်ြ်းု နမ်နင််းပ င််း၊ ဝတ်မှု
က ်းပြ ထသော

င််းဆက်၊

ပ ော်းသက်ရ၊ ဘက်တ်းရ်းယော်း၊ မှု၊ ဗုင််းရြ်စ်နင့်် နမတုတ်

ြါ ဝင်

သက်ရမ ော်းကု ဆုသည်။
(ဃ)

ကိုန်ပစ္စည််း ဆုသည်မော ကုန်သွယ်မှုပြ ရန် သုို့မဟုတ်
သယ်ထဆောင်လောထသော

ြင်၊

ပ ော်း ရောဝတထ တစ်မ ်းမ ်း

ြင်

ပ ော်းရည်ရွယ် က်ပ င့််

ွကြ
် စစည််း သမ
ုို့ ဟုတ်

သုို့မဟုတ်

ြင်နင့််ဆက်စြ်ထသော

က်ြု်းကြ်ညြါလောနုင်ထသောြစစည််းကု

ဆုသည်။
( င ) သစ္်သာ်းထိုပ်ပ်းိို ပစ္စည််းဆုသည်မော ကုန်ြစစည််းတစ် ုကုသယ်ထဆောင်ပ င််း၊ ကောကွယ်
ပ င််း

သုို့မဟုတ်

ထ

ောက် ကထြ်းပ င််းပြ ရောတွင် သု်းပြ သည့််

သစ်နင့််ပြ လုြ် သည့််ြစစည််း သုို့မဟုတ်

ထ

ောက်

သစ်၊

ကကမ််း င််းတု်းကု ဆုသည်။

ယင််းစကော်းရြ်တွင် စကကူနင်ပ့် ြ လုြ်သည့််ြစစည််းမ ော်း မြါဝင်။
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( စ ) ဖျက်ပ်းိို ဆုသည်မော

ြင်နင့်် ြင်

က
ွ ်ြစစည််းကု

ုက်ြ က်စ်းထစနုင်ထသော

ြင်၊

သက်ရသတတဝါတုို့၏ ဇဝမ ်းကွွဲ၊ မ ်းပြော်း၊ မ ်းစတ် သုို့မဟုတ် ထရောဂါပ စ်ထစထသော
ရောကု ဆုသည်။
(ဆ)

ထိန််းချျုပ်ဖျက်ပိို်း

ဆုသည်မော

ထေသ တွင််းမရထသ်းသည့်် က်ြ်းု

ထေသ တွင်း် ရထသော်လည််း မပြနို့်ြွော်းထ ောင်

န််း ြ်

က ထရောက်ြါက စ်းြွော်းထရ်း

နတရောယ်ပ စ်ထစနုင၍
်

ုက်သည်

သမ
ုို့ ဟုတ်

ော်းထသောဧရယောတစ် ုတွင်
န််း ြ်ရန်

လု ြ်သည့်် က်ြ်းု ကု ဆုသည်။
( ဇ ) ဥပရေအရသတ်မှတ်သည့််ဖျက်ပိို်း ဆုသည်မော
ရသတ်မတ်
(စ )

ော်းထသော်လည််း

န််း ြ် က်ြ်းု သမ
ုို့ ဟုတ် ဥြထေ

န််း ြ်ရန်မလုထသော က်ြု်းကု ဆုသည်။

ဥပရေအရသတ်မှတ်သည့််အရာဝတထျု ဆုသည်မော

်းသပ င့််

ပြည်ပြည်ဆုငရ
် ော

သယ်ယြထ
ုို့ ဆောင်ထရ်းတွင်ြါဝင်ြတ်သက်ထသော(သမ
ုို့ ဟုတ်) သု်းပြ ထသော သုထလောင်
ရ၊ု

သယ်ထဆောင်ယောဉ်၊

ကုန်တင်ထသတတောနင့်် က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်းထဆောင်ရွက်ရန်

လု ြ်ထသော က်ြ်းု မ ော်း
ြစစည််း၊ ထပမကက်း၊

ုထ ောင််းနုင်သည့််

ပ ော်းသက်ရနင့််

ြင်၊

ြင်

ွက်ြစစည််း၊

ုြ်ြ်းု

ရောဝတထ တုို့ကု ဆုသည်။

(ည) ဖျက်ပ်းိို ကင််းရှင််းရကကာင််းရထာက်ခံချက်လက်မှတ် ဆုသည်မော ပြည်ြသုို့ တင်ြုို့မည့််
သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြမတင်သွင််းမည့််
ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်
ကွန်ဗင််းရင််းမ မတ်

ြင်

ွကြ
် စစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

က ်းပြ သက်ရ တွက်

ပြည်ပြည်ဆုင်ရော သ်းနကောကွယ်ထရ်း

ော်းသည့််

ြင်၊

ြင်က န််းမောထရ်း စ န်စညွှန််းနင့်် ည စစစ်ပြ်း

သက်ဆုငရ
် ောနုင်င၏ မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့ က သတ်မတ်သည့််နည််းလမ််းပ င့််

ုတ်ထြ်းထသော နုငင
် တကော သ မတ်ပြ လက်မတ်ကု ဆုသည်။
(ဋ)

တင်သွင်း် ခွင့််လက်မှတ် ဆုသည်မော
သည့်် ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်

ြင်

ွကြ
် စစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်

က ်းပြ သက်ရတစ်မ ်းမ ်းကု ပြည်ြမ တင်သွင််းရောတွင်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
ထဆောင်ရွက်ထြ်းရန်

ြင်၊

ွွဲွဲ့၏လု ြ် က်နင့်် ည ကုန်သွယ် က်နုင်ငက

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့က

ုတ်ထြ်းထသောလက်မတ်

ောက်

က်လက်မတ်ပ င့်် နုငင
်

ကု ဆုသည်။
(ဌ )

ကိုန်စ္ည်စ္ို ဆုသည်မော
တစ် ုမ
ြင်

က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််း ထ

ပ ော်းနုင်ငတစ် ုသုို့ တစ်မ ်း
ွကြ
် စစည််းမ ော်း သမ
ုို့ ဟုတ်

က်ြမ
ု ုပြ်း သယ်ထဆောင်လောထသော

ြင်နင့််ဆက်စြ်ထသော

ြင်၊

ပ ော်း ရောဝတထ မ ော်းကု

ဆုသည်။
(ဍ)

အဝင်အထွက်စ္စ္်ရဆ်းရရ်းစ္ခန််း ဆုသည်မော
ကုန်စည်စုမ ော်း တွက် တရော်းဝင်သတ်မတ်

ရ်းသည်နင့်် တင်သွင််းတင်ြသ
ုို့ ည့််
ော်းထသော ထလဆြ်၊ ြင်လယ်ဆြ်ကမ််း၊
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နယ်စြ်ထေသဝင်ထြါက်၊ ပမန်မော့်စောတုက်လုြ်ငန််းနင့်် ြုဂဂလက ထ ောစောြုို့လုြ်ငန််းမ ော်း
သမ
ုို့ ဟုတ်
(ဎ)

ပ ော်းထနရောတစ် ု ုရ စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းကု ဆုသည်။

ကကာ်းစ္ခန််း ဆုသည်မော
သမ
ုို့ ဟုတ်

ြင်၊

ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ

က ်းပြ သက်ရကု ပြည်တွင််းသုို့ သယ်ထဆောင်လောသည့််ယောဉ်မ ရ်းဆု်း

ပ စ်သည့််နုငင
် သုို့ ဆက်လက်သယ်ယမည့််ယောဉ်သုို့ မလွှထ
ွဲ ပြောင််းမ ထ တတ

ော်းရ

သု်း

ပြ သည့််စ န််းကု ဆုသည်။
(ဏ) ကကာ်းစ္ခန််းမှလွှဲွှရပပာင််းမည့််ကိုန်စ္ည်စ္ို

ဆုသည်မော

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း စ မ

မ ော်းကု လု ြ်ြါကပြ လုြ်၍ နုငင
်
တွင််းမပ တ်ပြ်း ကကော်းစ န််းမတစ်ဆင့်် သယ်
ထဆောင်သည့်် ကုန်စည်စုကု ဆုသည်။
(တ) စ္စ္်ရဆ်းပခင််း ဆုသည်မော က်ြ်းု ရ မရ သုို့မဟုတ် က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း လုြ်
နင့်က
် ုက်ညမှု ရ မရ ဆု်းပ တ်နုငရ
် န်
သည့်် ရောဝတထ သုို့မဟုတ်
(

)

ကင််းရင််းထရ်း စ မ

ြင်

ွကြ
် စစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်

က ်းပြ သက်ရကု စစ်ထဆ်းပ င််းတက
ုို့ ု ဆုသည်။

အရရ်းရပေါ်လိုပ်ရဆာင်မှု ဆုသည်မော
ထကကောင့်် ပ စ်ထလ့်ပ စ်

ြင်၊

ု်းလုြ်နည််း

က်ြု်း သစ် သုို့မဟုတ်

က်ြ်းု တစ်မ ်းမ ်း

မရထသော ြ က်စ်းမှုပ စ်စဉ်တစ် ု ုထြေါ်ထြါက်သည့််

ါ က်ြ်းု

က် င််းထဆောင်ရွက်ပ င််းကု ဆုသည်။

( ေ ) အနတရာယ်ရှိနိိုင်သည့််ဧရိယာ ဆုသည်မော ထဂဟ

က် လက်မ ော်း ရ

က်ြ်းု

ဝင်ထရောက်ပြန်ို့ြွော်းသည့်် တွက် စ်းြွော်းထရ်း ရ ကက်းမော်းထသောဆ်းု ရှု်းမှုကု ပ စ်ထစနုင်
သည့်် ဧရယောကု ဆုသည်။
( ဓ ) ရဆ်းစ္ီရင်မှု ဆုသည်မော က်ြု်းသတ်ပ င််း၊

က်ြ်းု ကုလှုြ်ရော်းမှုမရထ ောင်ပြ လုြ်ပ င််း၊

က်ြ်းု ယ်ရော်းပ င််း၊ မမ ထ ောင်ပြ လုြ်ပ င််း သုို့မဟုတ် ကက်း
ထ ောင်ပြ လုြ်ပ င််းတုို့

ြါ ဝင်

က်ြ်းု ပြန်ို့ြွော်းမှုကု

ွော်းမှုနင့်် မ ်းြွော်းမှုမရ
န််း ြ်ရန်နည််းလမ််း

တစ်ရြ်ရြ်ပ င့်် တရော်းဝင်ပြ လုြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််းကု ဆုသည်။
( န ) ဗဟိိုရကာ်မတီ ဆုသည်မော ပြည်ထ
ထသော

ောင်စု စု်းရ

ွွဲွဲ့က ဤဥြထေ ရ

ွွဲွဲ့စည််းထြ်း

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်းဗဟုထကော်မတကု ဆုသည်။

( ြ ) အမျိျု်းသာ်းသီ်းနှံကာကွယ်ရရ်းအဖွွှဲွဲ့ ဆုသည်မော ဤဥြထေ ရထြ်း ြ်ထသော လုြ်ငန််း
တောဝန်မ ော်းကု တောဝန်ယထဆောင်ရွက်ထနသည့်် စုက်ြ ်းထရ်း၊ ထမွ်းပမူထရ်းနင်ဆ
့် ည်ထပမောင််း
ဝန်ကက်းဌောန၊ စုက်ြ ်းထရ်းဦ်းစ်းဌောန၊ သ်းနကောကွယ်ထရ်းဌောန ွွဲကု ဆုသည်။
(

) ဝန်ကကီ်းဌာနဆုသည်မော ပြည်ထ

ောင်စု စု်းရ စုက်ြ ်းထရ်း၊ထမွ်းပမူထရ်းနင့်် ဆည်ထပမောင််း

ဝန်ကက်းဌောနကု ဆုသည်။
( ဗ ) ညွှန်ကကာ်းရရ်းမှ ်း

ဆုသည်မော

ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်းကု ဆုသည်။

စုက်ြ ်းထရ်းဦ်းစ်းဌောန၊

သ်းနကောကွယ်ထရ်းဌောန ွွဲ
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(ဘ)

စ္စ္်ရဆ်းရရ်းမှ ်း ဆုသည်မော

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း လုြ်ငန််းမ ော်းကုထဆောင်ရွက်ရန်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့က တောဝန်ထြ်း ြ်ပ င််း ရထသော စုက်ြ ်းထရ်းဦ်းစ်း

ဌောန၊ သ်းနကောကွယ်ထရ်းဌောန ွွဲမ တောဝန်ရသတစ်ဦ်းဦ်းကု ဆုသည်။
အခန််း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥြထေ၏ရည်ရွယ် က်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်(က)

နုငင
် ထတော်၏ြုငန
် က် တွင််းသုို့

က်ြ်းု မ ော်းမဝင်ထရောက်ထစထရ်း တွက် ကောကွယ်

နုငမ
် ည့်် သင့််ထလ ော်ထသော နည််းလမ််းမ ော်းတု်းပမင့််ထဆောင်ရွက်ရန်၊
(

) နုငင
် ထတော်၏ြုငန
် က် တွင််းသုို့
ပ င််းကု ဟနို့်တော်းရောတွင် ြုမု

(ဂ)

ြင်နင့်် ြင်
က်ြု်းပြနို့်ြွော်းမှု

က်ြ်းု မ ော်းစတင်ဝင်ထရောက်ပြ်း ဆက်လက်ပြနို့ြ
် ွော်း
ထရောက်ထသောနည််းလမ််းမ ော်းပ င့်် ထဆောင်ရွက်ရန်၊

ွက်ြစစည််းမ ော်း ပြည်ြမတင်သွင််းပ င််းနင်ပ့် ြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််းတတ
ုို့ ွင်
န််း ြ်ထရ်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းမ ော်း၌

ပြည်ပြည်ဆုငရ
် ော

ွွဲွဲ့ စည််း

မ ော်းနင့်် ြ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ)

ြင်နင့်် ြင်
ပြ ရောတွင်

ွကြ
် စစည််းမ ော်း ော်း

ပြည်ြမတင်သွင်း် ပ င််းနင့််ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််း

ပြည်ပြည်ဆုင်ရောက သတ်မတ်

ော်းထသော

ြင်က န််းမောထရ်းဆုင်ရော

စ န်စညွှန််းမ ော်းနင်က
့် ုက်ညမှုရထစထရ်း တု်းပမင့််ထဆောင်ရွက်ရန်။
အခန််း(၃)
ဗဟိိုရကာ်မတီ ဖွွှဲွဲ့စ္ည််းပခင််းနှင့်် ယင််း၏တာဝန်နှင့််လိုပ်ပိိုငခ
် ွင့််မျာ်း
၄။

ပြည်ထ
(က)

ောင်စု စု်းရ

ွွဲွဲ့သည်-

ဥြထေြါပြဌောန််း က်မ ော်းကု
တွက် ပြည်ထ
ထရ်းဦ်းစ်းဌောန
သက်ဆုငရ
် ော

ထရောက်စွော ထကောင်

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်နုငထ
် ရ်း

ောင်စု ဆင့််ြုဂဂ လ်တစ်ဦ်းက ဥကကဌ ပ စ်လည််းထကောင််း၊ စုက်ြ ်း
ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း ြ်က
စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ထ ောက်မနမ့််သည့််ြုဂဂ လ်မ ော်းက

တွင််းထရ်းမူ်း ပ စ်လည််းထကောင််း၊

ွွဲွဲ့ စည််းမ ော်းမ ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း ြ်
ွွဲွဲ့ဝင်မ ော်း ပ စ်လည််းထကောင််း၊

ဆင့််

စုက်ြ ်းထရ်း

ဦ်းစ်းဌောန၊ သ်းနကောကွယ်ထရ်းဌောန ွွဲ ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်းက တွွဲ က် တွင်း် ထရ်းမူ်း
ပ စ်လည််းထကောင််း

ြါဝင်သည့်် မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်းဗဟုထကော်မတ

ကု

ွွဲွဲ့စည််းရမည်။
( )

ြုေမ
် ွွဲ(က) ရ
ဥကကဌ

ွွဲွဲ့စည််းထသော

ပ စ် လု ြ်ြါက

ွွဲွဲ့ဝင်မ ော်း နက်မ သင့််ထလ ော်သတစ်ဉ်းကု ေုတယ

ည့််သွင််း ွွဲွဲ့စည််းနုင်သည်။

( ဂ ) ြုေမ
် ွွဲ(က) ရ ွွဲွဲ့စည််းသည့််ဗဟုထကော်မတကု လု ြ်ြါက ပြင်ဆင် ွွဲွဲ့စည််းနုင်သည်။
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၅။

ဗဟုထကော်မတ၏ တောဝန်နင်လ
့် ုြ်ြုင် ွင့််မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်(က)

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
(၁)

ဝင်

ွွဲွဲ့က စစစ်တင်ပြလောထသော-

ွက်စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းမ ော်းကု သတ်မတ် တည်ပြ ပ င််းနင့်် တု်း ွဲွဲ့

ွင့််လစ်ပ င််း၊
(၂) ဤဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် က်ြု်းစောရင််း၊
ရောဝတထ ၊

ြင်နင့်် ြင်

ဥြထေ ရ

ွက်ြစစည််း၊

သတ်မတ်သည့််

က ်းပြ သက်ရစောရင််းမ ော်းကု

တည်ပြ ထကကညောပ င််း၊
(၃)

က်ြု်းကင််းရင််းသည့််
ဧရယော မ ော်းကု

(

)

ြင်နင့်် ြင်

ဧရယော

သမ
ုို့ ဟုတ်

က်ြ်းု က ထရောက်မှုနည််းထသော

တည်ပြ ပ င််း၊

ွက်ြစစည််းမ ော်းတင်သွင််းပ င််းနင့််တင်ြပုို့ င််းတတ
ုို့ ွင်

က်ြု်းပြန်ို့ြွော်းမှု

န််း ြ်ထရ်းဆုငရ
် ောလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်နုငထ
် ရ်း တွက်(၁)
(၂)

မ ်းသော်းသ်းန ကောကွယ်ထရ်း
သက်ဆုင်သည့််

ွွဲွဲ့ ော်း ကက်းကကြ်ပ င််းနင့််ြ့်ြု်းကညပ င််း၊

စု်းရဌောန၊

ွွဲွဲ့ စည််းမ ော်းနင့်် လု ြ်သလု ညနှုင်း် ြ်းထြါင််း

ထဆောင်ရွက်ပ င််း။
(ဂ)

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
ထကကောင််း ထ

ောက်

ွွဲွဲ့၏

ဆပု ြ တင်ပြလောထသော

က်ြ်းု ကင််းရင််း

က်လက်မတ်နင့်် တင်သွင််း ွင့််လက်မတ်မ ော်း

ုတ်ထြ်းပ င််း

တန
ုို့ င့််
စြ်လ ဉ််း၍ ဝန်ထဆောင် မ ော်းသတ်မတ်ပ င််း။
(ဃ)

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
ဝန်ထဆောင် နှုန််း

(င)
(စ)

ွွဲွဲ့၏ ဆုပြ တင်ပြလောထသော စစ်ထဆ်းပ င််း တွက်

ော်းနင့်် ေဏ်ထကက်းထငွကု တည်ပြ ထြ်းပ င််း။

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်းလုြ်

်းု လုြ်နည််းမ ော်း ော်း

တည်ပြ ထြ်းပ င််း။

ကကော်းစ န််း ရကုန်စည်စုမ ော်းနင့််စြ်လ ဉ််း၍ စစ်ထဆ်းပ င််းနင့်် က်ြု်းကင််းရင််းထရ်း
စ မမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််းတက
ုို့ ု

တည်ပြ ထြ်းပ င််း

အခန််း(၄)
အမျိျု်းသာ်းသီ်းနှံကာကွယ်ရရ်းအဖွွှဲွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်နှင့််လိုပ်ပိိုငခ
် ွင့််မျာ်း
၆။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
(က)

ဝင်

ွွဲွဲ့၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််း ပ စ်သည်-

ွက်စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းမ ော်းကု

သတ်မတ်ရန်နင့််

တု်း ွဲွဲ့ ွင့််လစ်ရန်

ဗဟုထကော်မတသုို့ ဆပု ြ ပ င််း၊
( )

ဤဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် က်ြု်းစောရင််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်သည့််
ြင်နင့်် ြင်

ွက်ြစစည််း၊

ရောဝတထ ၊

က ်းပြ သက်ရစောရင််းမ ော်းကု ဗဟုထကော်မတသုို့
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ဆပု ြ ပ င််း၊
(ဂ)

က်ြု်းကင််းရင််းသည့်် ဧရယော သုို့မဟုတ်

က်ြု်းက ထရောက်မှုနည််းထသော ဧရယော

မ ော်းကု ဗဟုထကော်မတသုို့ ဆုပြ ပ င််း၊
(ဃ)

ပြည်ြနုင်ငမ ော်း၏ မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့မ ော်း၊

မ ော်းကုထဆောင်ရွက်ထနသည့်် ပြည်တွင််းပြည်ြ

ြင်က န််းမောထရ်းလုြ်ငန််း

ွွဲွဲ့ စည််းမ ော်းနင့်် ဆက်သွယ်ထဆောင်

ရွက်ပ င််း၊
( င ) နုငင
် ထတော်၏ြုငန
် က် တွင််းသုို့ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

က်ြ်းု ဝင်ထရောက်မှုကု

တော်းဆ်းကောကွယ်ပ င််း၊
( စ ) စုက် င််းမ ော်း၊ြ ်း င််းမ ော်း၊နစ်ရည်ြင်မ ော်း၊ဥယ ောဉ်မ မ ော်း၊
မ ော်းတွင် မ ်းြွော်းထသော ြင်မ ော်း၊သုထလောင်
ြင်၊ ြင်

က ်းပြ

က်ြ်းု က ထရောက်မှု၊ ပြန်ို့ြွော်းမှုနင့််ကောကွယ်နမ်နင််းမှုတက
ုို့ ု

ုတ်ပြန်

သထြ်းနုင်ရန်
(ဇ)

ော်းထသော သုို့မဟုတ် သယ်ထဆောင်လောထသော

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်သည့်် ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်

သက်ရတွင်
(ဆ)

မန်လု မ်နင့််ဓောတ် ွွဲ န််း

က်ြ်းု စစ်တမ််း ထကောက်ယပ င််း၊

ဥြထေ ရ သတ်မတ်သည့်် က်ြ်းု ကု

မ ်း စော်း ွွဲပ ော်းပ င််း၊

က်ြ်းု နတရောယ်ဆန််းစစ် က် ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

( စ ) နုငင
်
တွင်း် တင်သွင််းရန်

က်ြ်းု ကင််းရင််းမှု လု ြ် က်မ ော်းနင့်် သတ်မတ် က်

မ ော်းကု သက်ဆုငရ
် ောပြည်ြနုငင
် ၏

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့သုို့

သထြ်း

ထကကောင််းကကော်းပ င််း၊
(ည)

က်ြ်းု က ထရောက်မှုနည််းထသော ဧရယောမ ော်း၊
သတ်မတ်နုငရ
် န် စစ်တမ််းထကောက်ယပ င််းနင့််

က်ြ်းု ကင််းရင််းထသော ဧရယောမ ော်းကု
နတရောယ်ရနုင်သည့်် ဧရယောမ ော်းကု

ကောကွယ်ပ င််းနင့်် ဗဟုထကော်မတသစ
ုို့ စစ်တင်ပြပ င််း
(ဋ)

ြင်၊

ြင်

ွကြ
် စစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သုို့မဟုတ်

သက်ရတစ်မ ်းမ ်းကု တင်သွင်း် ွင့််လက်မတ်
(ဌ )

ြင်၊

ြင်

က ်းပြ

ုတ်ထြ်းပ င််း၊

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သမ
ုို့ ဟုတ်

က ်းပြ

သက်ရကု ကုန်သွယ်မှုပြ ရောတွင် ကုန်သွယ် က်နုငင
် မ မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
ွွဲွဲ့၏

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်းသတ်မတ် က်မ ော်းနင့်် ည မမပြည်တွင်း် မ တင်ြုို့သ

မ ော်း ော်း

သထြ်းပ င််းနင့််စစ်ထဆ်း၍

လက်မတ်
(ဍ)

ြင်၊

ြင်

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််းထ

ောက်

က်

ုတ်ထြ်းပ င််း၊
ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သမ
ုို့ ဟုတ်

က ်းပြ

သက်ရကု တစ်ဆင့််ပြန်လည်တင်ြရ
ုို့ ောတွင် သတ်မတ် က်မ ော်းနင့်် ကုက်ညြါက
က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််း ထ

ောက်

က်လက်မတ်

တ
ု ်ထြ်းပ င််း၊

7
(ဎ)

ကုန်စည်စုမ ော်းကု တင်ြုို့ရောတွင်
ပြည်ပြည်ဆုင်ရော
မ ော်းပြ လုြ်ပြ်း

(ဏ)

ော်းထသော သစ်သော်း

ုြ်ြ်းု ြစစည််းမ ော်းကု

ြင်က န််းမောထရ်းစ န်စညွှန််းနင့်် ည လု ြ်သည့်် စ မ

န််း ြ် က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််း

က်ြု်းမပြန်ို့ြွော်းထစထရ်း
စု

သု်းပြ

တွက်လု

မတ်တဆြ် ရက
ု ်နြ်ပ င််း၊

ြ်ြါက ကကော်းစ န််းမလွှထ
ွဲ ပြောင််းမည့််ကုန်စည်

မ ်း စော်းနင့်် သယ်ယသည့််စနစ်မ ော်းနင်စ
့် ြ်လ ဉ််းပြ်း သက်ဆုငရ
် ော စု်းရဌောန၊
စု်းရ

(တ) လု

ွွဲွဲ့ စည််းမ ော်း၊ ပြင်ြြုဂဂ လ်မ ော်းနင့််ြ်းထြါင််း၍ ညနှုင််း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

ြ်ထသောထဆ်းစရင်မှုမ ော်း ပြ လုြ်ရောတွင်လည််းထကောင််း ၊

က်ဆ်းရောတွင်

လည််းထကောင််း ကက်းကကြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် မရင််းနုင်ငသပုို့ ြန်ြုပို့ င််း၊
(

)

နတရောယ်ရထသော
တင်သွင််း

က်ြ်းု ြါရလောသည်ဟု

ဝင်ထရောက်ပြ်းထနောက်

သသယရြါက

န််း ြ်ရန်ထနရောသုို့

ယင််းကုန်စည်စုကု
ယထဆောင်

ော်းရပြ်း

စစ်ထဆ်းပ င််း၊
(ေ)

က်ြ်းု ကင််းရင််းမှုဆုငရ
် ောကစစရြ်မ ော်းနင့်စ
် ြ်လ ဉ််းသည့််
နင့််

စရင် စောမ ော်းပြ စုပ င််း

က်ြု်းကင််းရင််းမှုဆုင်ရောကစစရြ်မ ော်းနင့််စြ်လ ဉ််းသည့််

ညွှန်ကကော်း က်မ ော်း

ုတ်ပြန် ပ င််း၊
(ဓ)

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်း၏

ရည်

င််းသတ်မတ်ပ င််း၊

ထလ့်က င့််သင်တန််းထြ်းပ င််းနင့််

ကက်းကကြ်ကွြ်ကွဲပ င််း၊
(န)

စစ်ထဆ်းပ င််း တွက် ဝန်ထဆောင် နှုန််း
တည်ပြ သတ်မတ်နုင်ရန်

(ြ)

နုငင
်
တွင်း် ရ

ော်းနင့်် ေဏ်ထကက်းထငွကု ဗဟုထကော်မတက

ဆုပြ တင်ပြပ င််း၊

က်ြ်းု နင့်် ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

နမ်နင််းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းနင့််စြ်လ ဉ််း၍
နည််းြညော နင့််

ထတွွဲ့ ကက

( )

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်းလုြ်

(ဗ)

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််းထ

က်ြ်းု မ ော်းဆုင်ရော ကောကွယ်

ပြည်တွင််းပြည်ြ

ွွဲွဲ့ စည််းမ ော်းနင့််

လယ်ပ င််း၊

်းု လုြ်နည််းမ ော်း ထရ်းဆွွဲ၍ ဗဟုထကော်မတသတ
ုို့ င်ပြပ င််း။
ောက်

က်လက်မတ်နင့်် တင်သွင််း ွင့််လက်မတ်

ုတ်ထြ်း

ပ င််း တွက် ဝန်ထဆောင် မ ော်းကု ဗဟုထကော်မတသုို့ ဆုပြ တင်ပြပ င််း
၇။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
(က)

ွွဲွဲ့၏လုြ်ြုင် ွင့််မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််း ပ စ်သည်-

က်ြ်းု ဝင်ထရောက်ပ င််းနင့်် ပြန်ို့ြွော်းပ င််းကုကောကွယ်ရန်

ဝင်

ွက် စစ်ထဆ်းထရ်း

စ န််းမ ော်းတွင် ကုန်စည်စုမ ော်းကုစစ်ထဆ်းပ င််း၊ လု ြ်ြါက

က်ြ်းု သတ်ပ င််းနင့််

က်ြ်းု သနို့်စင်ပ င််း၊
(

)

က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််းထ
မပြ လုြ်မ

က်ြ်းု

ောက်

က်လက်မတ်

ုတ်ထြ်းပြ်းထနောက်

တင်ြပုို့ င််း

ြ်မမက ထရောက်ထစထရ်း တွက် သင့််ထလ ော်ထသော

က်ြ်းု ကင််း

ရင််းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
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(ဂ)

က်ြ်းု ဝင်ထရောက်ပ င််းနင့်် ပြန်ို့ြွော်းပ င််းကုကောကွယ်ရန်
စ န််းမ ော်းတွင်

သယ်ယြထ
ုို့ ဆောင်ထရ်းယောဉ်မ ော်းနင့််

ဝင်

ွက် စစ်ထဆ်းထရ်း

သုထလောင်ရမ
ု ော်းကု

ကက်းကကြ်

စစ်ထဆ်းပ င််း၊
(ဃ)

ြင်၊ ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သမ
ုို့ ဟုတ်

က ်းပြ

သက်ရကုတင်သွင််းရောတွင် က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း စ မနင့််မကုက်ညြါက တင်သွင်း် မှု
ကု ပငင််းြယ်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ရြ်ဆုင််း
(င)

ော်းပ င််း၊

ကကော်းစ န််းရကုန်စည်စုမ ော်းနင်စ
့် ြ်လ ဉ််း၍ စစ်ထဆ်းပ င််းနင့််
စ မမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််းတက
ုို့ ု ဗဟုထကော်မတ၏

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း

တည်ပြ က်ပ င့်် သတ်

မတ်ပ င််း၊
( စ ) မမ

ွွဲွဲ့၏ကုယ်စော်းလုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု

န်မထဆောင်ရွက်နုငရ
် န် လု ြ်ြါက

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်း ော်း တောဝန်ထြ်း ြ်ပ င််း၊
( ဆ ) ပြင်ြကျွမ််းက င်သည့််

ွွဲွဲ့မ ော်းက

ြင်က န််းမောထရ်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ရန်
ထလျှောက်

ော်းလောလျှင် စစစ်၍ မတ်ြုတင် ွင့်ပ် ြ ပ င််း။
အခန််း (၅)
ပပည်ပမှ တင်သွင်း် ပခင််းနှင့်် ပပည်ပသိို တင်ပိိုပခင််း

၈။

ြင်၊

ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သုို့မဟုတ်

က ်းပြ သက်ရ

ကု ပြည်ြမတင်သွင််းလုသသည်(က)

သက်ဆုင်ရော စု်းရဌောန၊
သမ
ုို့ ဟုတ်

(

စု်းရ

ွင့််ပြ က် ထလျှောက်

မ

ော်းပ င််း မပြ မ

တင်သွင််း ွင့််လင
ု စ
် င်၊ ွင့််ပြ မနို့်
မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့

သုို့ သတ်မတ်

ော်းထသော ဝန်ထဆောင် ထြ်းသွင််း၍ တင်သွင်း် ွင့််လက်မတ်ရယရန်

ဦ်းစွောထလျှောက်

ော်း ရမည်။

) ြုေမ
် ွွဲ(က)
လောသည့််

ရ ထလျှောက်
ါ

ော်းမှုကု ွင့်ပ် ြ က်ရရ၍ ကုန်စည်စု တင်သွင််းထရောက်ရ

ထကောက် ွန်ဦ်းစ်းဌောနနင့်် တ ြ်းထြါင််းစစ်ထဆ်းနုငထ
် ရ်း တွက်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
(ဂ)

ွွဲွဲ့ စည််း

ဝင်

ွွဲွဲ့သုို့

ွက်စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််းမ ော်း၌

ရင််းထရ်းစစ်ထဆ်းထဆောင်ရွက်နုငရ
် န်
နမနော

ုတ်ယ၍

လက်မတ်နင့်် တ

ပမန်ဆက်သွယ် ထကကောင််းကကော်းရမည်။
ကုန်စည်စုထရောက်ရလောြါက

ထကောက် ွန်ဦ်းစ်းဌောနနင့််ညနှုင််းပြ်း ကုန်စည်စု

ကုန်သွယ် က်နုင်ငမ

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််းထ

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

စစ်ထဆ်းပ င််း တွက် သတ်မတ်

က်ြု်းကင််း
ောက်

က်

ွွဲွဲ့၏ စစ်ထဆ်းပ င််းကု ယရမည်။

ော်းသည့်် ဝန်ထဆောင် ကု ထြ်းထဆောင်ရမည်။

9
(ဃ)

ပြည်ြထ ောစောြုို့ဌောနမ ော်းသုို့

ကုန်ြစစည််း ထရောက်ရလောြါက

စစ်ထဆ်းထဆောင်ရွက်နုငရ
် န် ပမန်မော့်စောတုက်လြ
ု ်ငန််း၊

ပ ော်းပြည်ြထ ောြုို့လုြ်ငန််း၊

ထကောက် ွန်ဦ်းစ်းဌောနတန
ုို့ င်ည
့် နှုင်း် ပြ်း ကုန်ြစစည််းနမနော
နုငင
် မ

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််းထ

သ်းနကောကွယ်ထရ်း
သတ်မတ်
(င)

ွွဲွဲ့၏

ောက်

က်ြု်းကင််းရင််းထရ်း

ုတ်ယ၍ ကုန်သွယ်ဘက်

က်လက်မတ်နင့်် တ

စစ်ထဆ်းပ င််းကု ယရမည်။

မ ်းသော်း

စစ်ထဆ်းပ င််း တွက်

ော်းသည့်် ဝန်ထဆောင် ကု ထြ်းထဆောင်ရမည်။

က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််း တည်ပြ က်ရရပြ်းမသော
ကုန်ြစစည််း

ကုန်စည်စု

သုို့မဟုတ်

ုတ်ယရရထရ်း တွက် ဆက်လက်ထဆောင်ရွက်ရမည်။

( စ ) ယ င်ကပြည်တွင််းသုို့ လု်းဝတင်သွင််းပ င််းမပြ ်းထသ်းထသော
ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်
တင်သွင်း် လုြါက

ြင်၊

က ်းပြ သက်ရ

ြင်

ွကြ
် စစည််း၊

မ ်း မည် သစ်

က်ြု်း နတရောယ်ဆန််းစစ်ပ င််း ထဆောင်ရွက်ရန် ကုန်က စရတ်ကု

တင်သွင်း် သမထြ်းထဆောင်ရမည်။
၉။

ြင်၊ ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ

သမ
ုို့ ဟုတ်

က ်းပြ သက်ရ

ကု ပြည်ြသုို့ တင်ြုို့လုသသည်(က)

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််း ထ
ထရ်း

ွွဲွဲ့သုို့ သတ်မတ်

ောက်

က်လက်မတ်ရယရန်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်

ော်းထသော ဝန်ထဆောင် ကု ထြ်းထဆောင်၍ ထလျှောက်

ော်းရယ

ရမည်။
(

) ြုေမ
် ွွဲ(က)

ရ ထလျှောက်

ော်းရောတွင် တင်ြုို့မည့််ပြည်ြနုင်င၏သတ်မတ် က် ရ

က်ြ်းု သန်ို့စင်ပ င််း သုို့မဟုတ်
ြု်းသတ်ထဆ်းဥြထေ ရ

က်ြု်းသတ်ပ င််းမ ော်း လုြ်ထဆောင်ရန်လု ြ်ြါက

ြု်းသတ်မှုင်း် တုက်ပ င််းလုြ်ငန််းလုငစ
် င်ရရသက

ထြ်းထသော ြု်းသတ်မှုင်း် တုက်ပ င််းပြ်းစ်းထကကောင််း
(ဂ)

ထ

ောက်

က်ြ်းု ကင််းရင််းမှုရမရ စစ်ထဆ်းပ င််း တွက် သတ်မတ်

ုတ်

ော်းကု တင်ပြရ မည်။

ော်းသည့်် ဝန်ထဆောင်

ကု ထြ်းထဆောင်ရမည်။
(ဃ) မတင်ြုို့မ

က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််း ထ

ောက်

က် လက်မတ်ထလျှောက်

ော်း ရရမ

သော တင်ြပုို့ င််းပြ ရမည်။
၁၀။
မည့််

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
ြင်၊

စြ်လ ဉ််း၍

ြင်

ွွဲွဲ့သည် ပြည်ြမတင်သွင်း် မည့်် သုို့မဟုတ် ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြုို့

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတတ သုို့မဟုတ်

ပြည်ပြည်ဆုင်ရောသ်းနကောကွယ်ထရ်းကွန်ဗင််းရင််းက

မတ်

က ်းပြ သက်ရနင့််

ော်းထသော

ြင်က န််းမောထရ်း

စ န်စညွှန််းမ ော်းနင့်် ည စစ်ထဆ်းရမည်။
၁၁။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

သတ်မတ် က်မ ော်းနင့်် ည စစစ်ပြ်း

ွွဲွဲ့သည် ြုေ်မ ၈ နင့်် ၉ တုို့ ရ ထလျှောက်

ော်း က်မ ော်းကု

ွင့််ပြ ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ နုငသ
် ည်။

ွင့််ပြ ြါက
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တင်သွင်း် ွင့််လက်မတ်

သမ
ုို့ ဟုတ်

က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််းထ

ောက်

က်လက်မတ်

ုတ်ထြ်း

ရောဝတထ သုို့မဟုတ်

က ်းပြ

ရမည်။
၁၂။

ြင်၊

ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

သက်ရကုတင်သွင်း် ပ င််း

သုို့မဟုတ်

တင်ြပုို့ င််းပြ လုြ်ရောတွင်

ဤဥြထေ ရထဆောင်ရွက်ရမည့််

လုြ်ငန််း လု ြ် က် တွက် သယ်ယြို့ထ
ု ဆောင်မှု သမ
ုို့ ဟုတ် သုထလောင်

န််းသမ််းမှုကုန်က စရတ်ကု

သက်ဆုင်ရော ြစစည််းတင်သွင််းသ သမ
ုို့ ဟုတ် တင်ြုို့သက က ရမည်။

အခန််း (၆)
စ္စ္်ရဆ်းရရ်းမှ ်း၏ တာဝန်နှင့််လိုပ်ပိိုင်ခွင့််မျာ်း
၁၃။

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်း၏တောဝန်နင့််လုြ်ြုင် ွင့််မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်(က)

ဝင်

ွက် စစ်ထဆ်းထရ်းစ န််း မ ော်းတွင်

က်ြု်းကင််း ရင််း ထရ်းလုြ်ငန််း မ ော်းကု

ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(

)

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်းလုြ်ငန််းနင့််စြ်လ ဉ််း၍
သတ်မတ်သည့်် ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်
ယောဉ်မ ော်းကု

ဝင်

သက်ဆုင် သ ော်း

ြင်၊

ွကြ
် စစည််း၊ ဥြထေ ရ

က ်းပြ သက်ရကု သယ်ထဆောင်လောသည့််

ွကစ
် စ်ထဆ်းထရ်းစ န််းမ

သထြ်း၍

ြင်

ထစ ်းကွက်ထရောက်သည်

န်မထရွ်း၊ ထနရောမထရွ်း စစ်ထဆ်း ွင့််ရပ င််း၊

( ဂ ) ကုန်စည်စုတစ် ုတွင်ြါဝင်သည့််ကုန်ြစစည််း မ ်း စော်း လက
ု ်

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း

လု ြ် က်မ ော်းနင့်် ကုက်ညမှု ရ မရ ဆု်းပ တ်နုငရ
် န် သတ်မတ် က်မ ော်းနင့်် ည
စစ်ထဆ်းပ င််း၊
(ဃ)

ဤဥြထေ

ရ

ုတ်ပြန်သည့််

ညွှန်ကကော်း က်၊

လုြ်

်းု လုြ်နည််းမ ော်းနင့််

ည

ကုန်စည်စုမ ော်း ကုစစ်ထဆ်းပ င််း၊ မတ်ြုတင်စောရင််း ထရ်းသွင််းပ င််း၊
( င ) ကုန်စည်စုစစ်ထဆ်းပ င််းနင့််တစ်ပြ င်တည််း

ညွှန်ကကော်း က်၊

လုြ်

ု်းလုြ်နည််းမ ော်း

နင့်် ည ကုယ်စော်းပြ နမနောရယပြ်း မ က်ပမင်စစ်ထဆ်းပ င််း၊ လု ြ်ြါက ဓောတ် ွွဲ န််းသုို့
ထြ်းြစ
ုို့ စ်ထဆ်း၍
ထသော

က်ြ်းု မ ်း စော်း

ဓောတ် ွွဲစစ်ထဆ်း ကု

တည်ပြ က်ရယပ င််းနင့်် သတ်မတ်

ကုန်စည်စုကတ
ု င်သွင််းသ

သမ
ုို့ ဟုတ်

ော်း

တင်ြသ
ုို့ က

ထြ်းထဆောင်ထစပ င််း၊
(စ)

က်ြ်းု စစ်ထဆ်းသည့််လုြ်ငန််းကု ထနောင့််ထန်းကကန်ို့ကကောပ င််း မရထစဘွဲ ထဆောင်ရွက်
ပ င််း၊

( ဆ) တင်သွင်း် လောထသော က်ြု်းထတွွဲ့ရသည့််
သည့်် ရောဝတတ ၊

ြင်၊

က ်းပြ သက်ရ သမ
ုို့ ဟုတ်

ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်
န််း ြ် က်ြ်းု မ ော်း ကြ်ပငြါလော
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နုငသ
် ည့််

ပ ော်းြစစည််း ော်းလု်းကုစစ်ထဆ်းပြ်း

ကောကွယ်နမ်နင််းရမည့််နည််းလမ််း

မ ော်းသတ်မတ်၍ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ သက်ဆုင်ရောြစစည််းမ ော်းကု
ထပ
(ဇ)

ထနမ ်းတွင် ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း

စစ်ထဆ်းရောတွင်

က်ဆ်းရန်လု ြ်သည့််

တင်ပြ တည်ပြ က် ရယထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

က်ြ်းု သစ်ထတွွဲ့ရြါက သင့််ထလ ော်သည့််

ထရ်းထြေါ်လုြ်ထဆောင်မှု

မ ော်းကုပြ လုြ်ပ င််းနင့်် ယင််း က်ြ်းု နတရောယ်ဆန််းစစ် က်ကု ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
( စ ) ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကု ထ ောက် က်ထသော ကစစရြ်မ ော်းနင့််စြ်လ ဉ််း၍
ထရ်းယထဆောင်ရွက်မှုပြ လုြ်ပြ်း စစ်ထဆ်းမှု စရင် စောကု ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း

ပြ စု

တင်ပြ ပ င််း၊
(ည ) မမ၏ဆု်းပ တ် က်မ ော်း သမ
ုို့ ဟုတ် ထဆောင်ရွက် က်မ ော်းသည် ဥြထေ၊ လုြ်

ု်း

လုြ်နည််းမ ော်းနင့်် ကုက်ညထကကောင််း တောဝန်ယပ င််း၊
(ဋ)

ကုန်ြစစည််းကုပြည်ြမတင်သွင်း် ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ် ပြည်ြသတ
ုို့ င်ြပုို့ င််းနင်စ
့် ြ်လ ဉ််းသည့််
ကုန်သွယ်မှုဆုငရ
် ော လျှ ွဲ့ဝက် က်မ ော်း ော်း

န််းသမ််း

ော်းရပ င််း။

အခန််း (၇)
ဖျက်ပ်းိို ကင််းရှင််းရရ်းဆိိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာ်းအတွက် စ္စ္်ရဆ်းဆံို်းပဖတ်ပခင််း
၁၄။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့သည်-

(က) တင်သွင်း် သည့််ကုန်စည်စုမ ော်းနင်စ
့် ြ်လ ဉ််း၍ ထ ောက်ြါ

က်တစ်ရြ်ရြ်ကု စစ်ထဆ်း

ထတွွဲ့ရြါက ယင််းထတွွဲ့ရ က်ကု တင်ြထ
ုို့ သောနုင်ငသုို့ သတ်မတ်ြုစပ င့််

သထြ်း

ထကကောင််း ကကော်းရမည်(၁)
(၂)
(၃)

က်ြ်းု ကင််းရင််းထရ်း ဆုင်ရောသတ်မတ် က်မ ော်းနင့်် ကုက်ညမှု မရပ င််း၊
ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် က်ြ်းု စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရပ င််း၊
က်ြ်းု ကင််းရင််းထကကောင််းထ

ောက်

က်လက်မတ်မ ော်းထြေါ်တွင်

ောက်

က်လက်မတ်ထြေါ်တွင်

ပြင်ဆင်ရောမ ော်းရပ င််း၊
(၄)

က်ြု်းကင််းရင််းထကကောင််းထ
ထ ော်ပြရမည့််

က်

လက်မ ော်း မပြည့််စုပ င််း၊

(၅)

တော်းပမစ်

(၆)

တင်သွင်း် လောထသောကုန်စည်စုတွင်
တော်းပမစ်

(၇)

သတ်မတ်

ော်းထသော ကုန်စည်စုမ ော်း တင်သွင််းပ င််း၊
ော်းထသော ရောဝတထ မ ော်းြါလောပ င််း၊
ော်းထသော ထဆ်းစရင်မှု ပြ လုြ်ရန် ြ က်ကွက်ပ င််း၊

က်ရောမ ော်း၊
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(၈)

ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ မ ော်းကု စ်းြွော်းပ စ်ြမောဏ မဟုတ်ထသော်
လည််း

ရ်းသည်သုို့မဟုတ် စောတုက်မ သယ်ယြို့ထ
ု ဆောင်ပ င််းကု ကကမ် န်

မ ော်းစွော ထတွွဲ့ရပ င််း။
(

) ြုေမ
် ွွဲ(က)

ရ စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရ က်နင့််စြ်လ ဉ််း၍ သက်ဆုင်သည့််ြစစည််းနမနောမ ော်းကု

ပြန်လည်စုစမ််းစစ်ထဆ်းပြ်း ထတွွဲ့ ရ က်ကု ပြန်လည်ထြ်းြုို့ရန် တင်ြုို့ထသောနုင်ငသုို့
ထကကောင််းကကော်းရမည်။
၁၅။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ထတွွဲ့ရြါက

ွွဲွဲ့သည် တင်သွင်း် ထသောကုန်ြစစည််းမ ထ ောက်ြါ

ထရ်းထြေါ်လုြ်ထဆောင်မှုကု ထဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)

ကုန်ြစစည််းနင့်် တြါလောသည့််

က်ြု်းသည် မမနုငင
် ၏ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

က်ြ်းု စောရင််းတွင်မြါရထသော်လည််း
(

က်မ ော်း

နတရောယ်ရနုငသ
် ည်ကု ထတွွဲ့ရရပ င််း၊

) ကုန်ြစစည််းနင့်် တ နုင်င တွက် စ်းြွော်းထရ်း ရ

ုက်မှုပ စ်နုငထ
် ပ ရသည့််

က်ြု်း

တစ်မ ်းမ ်းကု ထတွွဲ့ရရပ င််း။

အခန််း(၈)
တာ်းပမစ္်ချက်
၁၆။

မည်သမျှ

သတ်မတ်သည့််
၁၇။

တင်သွင်း် ွင့််လက်မတ်မရရဘွဲ
ရောဝတတ သမ
ုို့ ဟုတ်

ထ

ောက်

ြင်

ြင်၊

ြင်

ဥြထေ ရ

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရ သတ်မတ်သည့််

က ်းပြ သက်ရ ကု တင်သွင်း် လောသည့််နုင်ငမ

က်လက်မတ်နင့်် တ

ွကြ
် စစည််း၊

က ်းပြ သက်ရကု တင်သွင်း် ပ င််းမပြ ရ။

ပြည်ြမတင်သွင်း် သ မည်သမျှ

ရောဝတထ သုို့မဟုတ်

ြင်၊

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

က်ြု်းကင််း ရင််းထကကောင််း

ွွဲွဲ့၏ စစ်ထဆ်းမှုနင့်် ကက်းကကြ်မှုကု

ယရန် ြ က်ကွက်ပ င််းမရထစရ။
၁၈။

မည်သမျှ မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

က်ြု်းသတ်ရန် ထကကညော
သုို့မဟုတ်
၁၉။

ော်းသည့််

ြင်၊

ွွဲွဲ့က
ြင်

က်ြု်းသန်ို့စင်ရန်

သမ
ုို့ ဟုတ်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ

က ်းပြ သက်ရကု ပြည်တွင်း် ၌ တစ်ထနရောမတစ်ထနရောသုို့ သယ်ယြထ
ုို့ ဆောင်ပ င််း မပြ ရ။

မည်သမျှ ဤဥြထေ ရ

မန်ို့ထကကော်ပငောစော၊

ုတ်ပြန်သည့်် နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းနင့််စည််းကမ််းမ ော်း၊

မန်ို့၊ ညွှန်ကကော်း က်နင့်် လုြ်

်းု လုြ်နည််းမ ော်းကု ထ ောက် က်ပ င််းမပြ ရ။
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အခန််း(၉)
စ္ီမံခန်ခွွှဲရရ်းနည််းလမ််းအရ အရရ်းယူပခင််း
၂၀။

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်းသည် ြုေ်မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ နင့်် ြုေမ
် ၁၉ တြ
ုို့ ါ တော်းပမစ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကု

ထ ောက် က်က ူ်းလွန်သ မည်သူ့ကုမဆု

ထ ောက်ြါစမ န်ို့ ွွဲထရ်းနည််းလမ််း ရ ဆု်းပ တ် က် မတ်

ရမည်(က)

ြ

မ ကကမ်က ူ်းလွန်ပ င််းပ စ်ြါက

သု်းသန််း
(

နည််းဆု်း က ြ်တစ်သန််းမ

ေဏ်ထကက်းထငွထြ်းထဆောင်ထစပ င််း၊

) ြုေမ
် ွွဲ(က) ြါ စမ န်ို့ ွွဲထရ်းနည််းလမ််း ရ
ပ စ်ြါက

နည််းဆု်း က ြ်ငါ်းသန််းမ

ြ်မထြ်းထဆောင်ထစရမည့်် ပြင်

ထရ်းယ ရပြ်းထနောက်

မ ော်းဆု်း က ြ် ုနစ်သန််း

ောင်စုဝန်ကက်း

သုို့မဟုတ်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ယင််း
ွွဲွဲ့မ

ဆက်လက် တင်ပြရမည်။

ေဏ်ထကက်းထငွကု ထ ောက် က်က ူ်းလွန်သကထြ်းထဆောင်ရန်ြ က်ကွက်လျှင် ၎င််း ော်း
မည်ြ က် စောရင််း

၂၁။

ေဏ်ထကက်းထငွကု

နုင်ငထတော်ြုင် ပ စ်သမ််းဆည််းပြ်း

ြစစည််းကု လု ြ်သလစ
ု မ နို့် ွွဲနုင်ထရ်း တွက်
တဆင့်် ပြည်ထ

ြ်မက ူ်းလွန်ပ င််း

တင်သွင််းလောထသောကုန်ြစစည််း

ထရွဲ့ထပြောင််းသယ်ထဆောင်ထသောြစစည််းကု

(ဂ)

မ ော်းဆု်း က ြ်

ည့််သွင််း၍ သတင််းစောတွင်

ုတ်ပြန်ထကကညောရမည်။

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်းသည် စမ န်ို့ ွွဲထရ်းဆုင်ရော ဆု်းပ တ် က်တစ်ရြ်ရြ် မတ်လျှင် ယင််းဆု်းပ တ်

က်နင့်် က ်းဝင်ထသော
သမ
ုို့ ဟုတ်

ကုန်ြစစည််းကု

သု်းပြ ထသောသုထလောင်ရ၊ု

က်ဆ်းပ င််း၊

ကုန်သွယ်မှုတွင်

သယ်ထဆောင်ယောဉ်၊

တက
ုို့ ုနုင်ငြုင် ပ စ်သမ််းဆည််းပ င််းပြ နုငသ
် ည်။ သမ
ုို့ ဟုတ်
က်ြု်းသတ်ပ င််း သုို့မဟုတ်
ဆြ
ု ါကုန်ြစစည််း က်ဆ်းပ င််း၊

ြါဝင်ြတ်သက်ထသော

ကုန်တင်ထသတတောနင့်် က ်းပြ သက်ရ
ဆု်းပ တ် က်

မတ်ပ င််း ရသ ော်း

က်ြု်းသန်ို့စင်ပ င််းကု ထဆောင်ရွက်ထစပြ်း တင်သွင်း် ွင့််ပြ နုင်သည်။
က်ြ်းု သတ်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ်

က်ြု်းသန်ို့စင်ပ င််း တွက် ကုန်က

စရတ်ကု ဆု်းပ တ် က် မတ်ပ င််း ရသက က ရမည်။

အခန််း (၁၀)
အယူခံဝင်ပခင််း
၂၂။
၃၀
၂၃။

စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်း၏ ဆု်းပ တ် က်ကု မထက နြ်သသည် ဆု်းပ တ် က် မတ်သည့််ထနို့မ ရက်
တွင််း ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း

သတ်မတ် က်နင့်် ည

ယ ဝင်နုင်သည်။

ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်းသည် စစ်ထဆ်းထရ်းမူ်း၏ မနို့် သမ
ုို့ ဟုတ် ဆု်းပ တ် က်ကု

လက် ရရသည့််ထနို့မစ၍ ၇ ရက် တွင််း
နုငသ
် ည်။

ယ လွှော

တည်ပြ ပ င််း၊ ပြင်ဆင်ပ င််း သုို့မဟုတ် ြယ် က်ပ င််း ပြ

14
၂၄။

ြုေ်မ ၂၃ ရ ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်းက

မထက နြ်သသည်

ယင််း မန်ို့

ပြည်ထ

ောင်စု ဝန်ကက်း

၂၅။

ပြည်ထ

မတ်ထသော မန်ို့ သမ
ုို့ ဟုတ် ဆု်းပ တ် က်နင်စ
့် ြ်လ ဉ််း၍

သမ
ုို့ ဟုတ်

ဆု်းပ တ် က်

သတ်မတ် က်နင့်် ည

ောင်စုဝန်ကက်းသည်

မတ်သည့််ထနို့မ

ရက်၃၀

တွင််း

ယ ဝင်နုင်သည်။

ညွှန်ကကော်းထရ်းမူ်း၏ မနို့်

ယ လွှော လက် ရရသည့််ထနို့မစ၍ ၇ ရက် တွင််း

သုို့မဟုတ်

ဆု်းပ တ် က်ကု

တည်ပြ ပ င််း၊ ပြင်ဆင်ပ င််း သမ
ုို့ ဟုတ်

ြယ် က်ပ င််းပြ နုင်သည်။
၂၆။

ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကက်း၏ ဆု်း ပ တ်သည် စမ န်ို့ ွွဲထရ်းနည််းလမ််း ရ

ပြ်း ပြတ်ပ စ်ထစရ

မည်။
အခန််း(၁၁)
ဘဏ္ဍာရန်ပံိုရငွသံို်းစ္ွွှဲပခင််း
၂၇။

ဗဟုထကော်မတသည် ပြည်ထ

ထငွတုို့ကု

ောင်စု စု်းရ

ွွဲွဲ့၏ ွင့််ပြ က်ပ င့်် ဝန်ထဆောင် နင့်် ေဏ်ထကက်း

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်းဆုငရ
် ော ဘဏ္ဍောရန်ြထ
ု ငွတစ်ရြ်

ထငွ တွက်ဘဏ္ဍောထရ်းဆုငရ
် ောလုြ်

ထ

ောင်

ော်းရပြ်း ယင််းရန်ြု

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းကုစမကန််းနင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက်းဌောနနင့်် ညနှုင်း်

၍ သတ်မတ်ပြဋ္ဌောန််းရမည်။
၂၈။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
(က)

ဗဟုထကော်မတ၏ တည်ပြ က်ရယ၍ ြုေ်မ ၂၇ ြါဘဏ္ဍောရန်ြုထငွကု သတ်မတ်
လုြ်

(

ွွဲွဲ့သည်-

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းနင့်် ည သု်းစွွဲနုင်သည်။

) နစ်စဉ်ဘဏ္ဍောထရ်းရင််းတမ််းထရ်းဆွွဲ၍ ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ် ြ်ရ်းု ၏စစ်ထဆ်းပ င််းကု

ယရမည်။

အခန််း(၁၂)
အရထွရထွ
၂၉။

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွွဲွဲ့သည်

စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွွဲွဲ့ စည််းတစ် ု ုက ြညောရြ်

ဆုင်ရော လု ြ် က်မ ော်း၊ သုထတသန သုို့မဟုတ် မ ်းထရွ်း ယ်မှုမ ော်း တွက် ရည်ရွယ်သည့််
ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့်် ရောဝတထ သုို့မဟုတ်

ြင်၊

က ်းပြ သက်ရကု တင်သွင််းပ င််း

နင်စ
့် ြ်လ ဉ််း၍ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကု လု ြ်သလု ကင််းလွတ် ွငပ့်် ြ နုင်သည်။
၃၀။

ြင်၊

ြင်

ွက်ြစစည််း၊ ဥြထေ ရသတ်မတ်သည့််

သက်ရကု ပြည်တွင််းသုို့ တင်သွင််း ွင့်လ
် ုင်စင်၊
စု်းရဌောန၊

စု်းရ

ွွဲွဲ့ စည််းသည်

ွင်ပ့် ြ မနို့် သမ
ုို့ ဟုတ်

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း

ွငလ
့်် က်မတ် တင်ပြနုင်သကုသော လုငစ
် င်

ရောဝတတ သုို့မဟုတ်

ုတ်ထြ်းရမည်။

ွင့််ပြ က်
ွွဲွဲ့က

က ်းပြ

ုတ်ထြ်း ွင့််ရထသော

ုတ်ထြ်းထသော တင်သွင််း
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၃၁။

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကု
(က)

ောင်စု စု်းရ

ွွဲွဲ့၏သထဘောတည က်ပ င့််

) ဝန်ကက်းဌောနနင့်် ဗဟုထကော်မတတုို့သည်
နင့်် လုြ်

(ဂ)

ု်းလုြ်နည််းမ ော်းကု

မ ်းသော်းသ်းနကောကွယ်ထရ်း
သထဘောတည က်ပ င့််

၃၂။

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရောတွင်-

ဝန်ကက်းဌောနသည်ဗဟုထကော်မတနင့််ညနှုင််း၍ နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းနင့်် စည််းကမ််း
မ ော်းကု ပြည်ထ

(

ထကောင်

မန်ို့ထကကော်ပငောစော၊

ုတ်ပြန်နုင်သည်။
မန်၊ို့ ညွှန်ကကော်း က်

ုတ်ပြန်နုင်သည်။
ွွဲွဲ့သည်

မန်န
ို့ င့််ညွှန်ကကော်း က်မ ော်းကု ဝန်ကက်းဌောန၏

ုတ်ပြန်နုင်သည်။

ြင်ြု်းမွှော်းကောကွယ်သည့််ဥြထေ (၁၉၉၃ ုနစ်၊ နုငင
် ထတော်ပငမ်ဝြ်ြပြော်းမှုတည်ထဆောက်ထရ်း
ွွဲွဲ့ ဥြထေ မတ် ၈) ကု ဤဥြထေပ င့်် ရုြ်သမ််းလုက်သည်။

ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုငင
် ထတော် ွွဲွဲ့စည််းြု ထပ

ဥြထေ ရကျွန်ုြ်လက်မတ်ထရ်း ်းု သည်။

နုငင
် ထတော်သမမတ
ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငထတော်

