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သွင်းကုန်ပမာဏမမင့်တက်မြင်းမှ ကာကွယ်ပပးမှုဥပပေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၅  ။) 

၁၃၈၁ ခုနစှ်၊  နတ်ထတာ်လပြည့်ထ ျော်   ၁၃   ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလ   ၂၄  ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလိ ု်သည်။ 

အြန်း(၁) 

အမည်၊ စတငအ်ာဏာတည်မြငး်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပော်မပြျက် 

၁။ ( )  ဤဥြထေ ုိ သွင်း ုန်ြမာဏပမင့်တ ်ပခင်းမှ  ာ ွယ်ထြးမှုဥြထေ ဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥြထေသည် နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ  အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာပြင့် သတ်မှတ်သည့်ထန့မှစတင်၍ 

အာဏာတည်ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာ ်ြါစ ားရြ်မျေားသည် ထြာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သ ်ထရာ ် 

ထစရမည်- 

(က) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းဒသာ သွင်းကုန်ပမာဏမမင့်တက်မြင်းမှ 

ကာကွယ်ဒပးမှုဒကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

( ြ ) ဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ မပည်ဒောငစ်ုအစိုးရ စီးပွားဒရးနှင့် ကူးသန်းဒရာငး်ဝယ်ဒရး 

ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံဆိုငရ်ာ  ိစ္စရြ်မျေား ို ထဆာငရွ် ်ရန် 

ဝန်က ီးဌာန  တာဝန်ထြးထသာ ဦးစီးဌာန ို ဆိုသည်။ 

(ဃ) စံုစမ်းစစ်ပေးပေးအေဲွ  ့ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေြါ ိစ္စရြ်မျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်ရန် ထ ာ်မတီ  

ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ထသာအြဲွ့ ို ဆိုသည်။ 

( င ) သွင်းေုန်ပမာဏ မမင့်တေ်မြငး် ဆုိသည်မှာ မပည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည် 

တစ်မျ ိုးမျ ိုး၏ သွင်းကုန်ပမာဏသည် ယင်း ကုန်စည်နှင့် အလားတူကုန်စည် သ့ုိမဟုတ် 

တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ဒသာ ကုန်စည်၏ မပည်တွင်းေုတ်လုပ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်မြငး်မဖင့် 

မဖစ်ဒစ၊ နှိုင်းယှဉ်မြင်းမမပုဘဲ ပကတိအားမဖင့်မဖစ်ဒစ မမင့်တက်လာသည့်ပမာဏကို 

ဆိုသည်။ 

( စ ) ကာကွယ်ပပးမှုအစီအမံ ဆုိသည်မှာ မပည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းလာသည့်  ုန်စည်ြမာဏ 

ပမင့်တ ်မှုထ  ာင့် ယင်း ုန်စည်နှင့် အလားတူထသာ သ့ုိမဟုတ် တုိ ်ရုိ ်ယှဉ်ပြိုင်နုိင်ထသာ 

ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ၏ လုြ်ငန်းမျေားအထြါ် ပြင်းေန်ထသာေိခုိ ်နစ်နာမှု 
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သ့ုိမဟုတ် ယင်းသ့ုိ ေိခုိ ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှုမျေား ပြစ်ထြါ်လာြါ   ာ ွယ် 

 ုစားထြးရန်  ျေင့်သံုးမည့်အစီအမံ ုိ ဆုိသည်။ ယင်းစ ားရြ်တွင် ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု 

အထ ာ ်ခွန်စည်း  ြ်ပခင်း၊  ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန်စည်း  ြ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

သွင်း ုန်ြမာဏ န့်သတ်ပခငး်တို့လည်း ြါဝင်သည်။ 

(ဆ) ယာယီကာကွယ်ပပးမှု အပကာက်ြွန် ဆုိသည်မှာ စံုစမ်းစစ်ထဆးမှု ထဆာင်ရွ ်စဉ် ာလ 

အတွင်း ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေားအထြါ် ပြင်းေန်ထသာေိခုိ ်နစ်နာမှု ုိပြစ်ထစ၊ 

ယင်းသို့ေိခို ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှု ိုပြစ်ထစ ယာယီ ာ ွယ် ုစားထြးရန် 

အထ ာ ်ခွန်ဥြထေအရထ ာ ်ခံသည့် အထ ာ ်ခွန်အြါအဝင် ယာယီေြ်တိုး 

စည်း  ြ်သည့်အထ ာ ်ခွန် ို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) ကာကွယ်ပပးမှု အပကာက်ြွန် ဆိုသည်မှာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုအပြီးသတ်ပြီး ထနာ ်ဆုံး 

ဆုံးပြတ်ချေ ်အရ ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေားအထြါ် ပြငး်ေန်ထသာ ေိခို ် 

နစ်နာမှု ိုပြစ်ထစ၊ ယင်းသို ့ေိခို ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှု ိုပြစ်ထစ  ာ ွယ် 

 ုစားထြးရန် အထ ာ ်ခွန်ဥြထေအရထ ာ ်ခံသည့် အထ ာ ်ခွန်အြါအဝင် 

အြျနိ်ကာလတစ်ြုအေိ ေြတ်ိုးစညး်  ြ်သည့်အထ ာ ်ခွန် ို ဆိုသည်။ 

( စျေ ) သွင်းကုန်ပမာဏကန့်သတ်မြင်း ဆုိသည်မှာ စံုစမ်းစစ်ထဆးမှု အပြီးသတ်ပြီး ထနာ ်ဆံုး 

ဆုံးပြတ်ချေ ်အရ ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေားအထြါ် ပြငး်ေန်ထသာ ေိခို ် 

နစ်နာမှု ိုပြစ်ထစ၊ ယင်းသို ့ေိခို ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှု ိုပြစ်ထစ  ာ ွယ် 

 ုစားထြးရန် စုံစမ်းစစ်ထဆးပခငး်ခံရသည့်  ုန်စည်၏ တင်သွင်းမှုြမာဏ ို အချေနိ် 

 ာလတစ်ခုအေိ  န့်သတ်ပခငး် ို ဆိုသည်။ 

(ည) မပည်တွင်း ေုန်စည်ထုတ်လပု်သူ ဆိုသည်မှာ ဒအာကပ်ါေတု်လုပ်သူကို ဆိုသည်- 

(၁)  မပည်တွင်း အလားတူ ကုန်စည်ေုတ်လုပ်သူ သ့ုိမဟုတ် တုိက်ရုိက်ယှဉ်ပပိုင်နုိင်ဒသာ 

ကုန်စည်ေုတ်လုပ်သူ၊ 

(၂) မပည်တွင်း အလားတူ ကုန်စည် သ့ုိမဟုတ် တုိက်ရုိက်ယှဉ်ပပိုင်နုိင်ဒသာ ကုန်စည် 

အြျ ိုးအစားများစွာ ပါဝင်သည့် ကုန်စည်ေုတ်လုပ်သူ။ 

( ဋ ) မပငး်ထန်ပသာ ထိြိုက်နစ်နာမှု ဆုိသည်မှာ ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေား၏ 

လုြ်ငန်းဆုိင်ရာရြ်တည်မှု ုိ အဘ ်ဘ ်မှ သိသာေင်ရှားစွာ ေိခုိ ်နစ်နာထစထသာ 

အထပခအထန ို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) အလားတူကုန်စည် ဆုိသည်မှာ စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းခံရသည့် ုန်စည်နှင့် သွင်ပြင်လ ္ခဏာ 

အားလံုးေြ်တူ ျေထနသည့် သ့ုိမဟုတ် နီးစြ်စွာတူညီသည့် ပြည်တွင်း၌ ေုတ်လုြ်ထသာ 

 ုန်စည် ို ဆိုသည်။ 
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( ဍ ) တုိေ်ရုိေ်ယှဉ်ပပိုင်နုိင်ကသာ ေုန်စည် ဆုိသည်မှာ မပည်တွင်း၌ေုတ်လုပ်ဒသာ ကုန်စည် 

သည် စံုစမ်းစစ်ဒဆးမြင်းြံရသည့် ကုန်စည်နှင့် ဓာတုဒေေနည်းလမ်းများအရ ဒပါင်းစပ် 

ဖဲွ့စည်းမှု၊ အမြားလက္ခဏာရပ်များမဖစ်ဒသာ ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သ့ုိမဟုတ် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ 

ကဲွမပားမြားနားမှုများရိှဒသာ်လည်း အသံုးမပုသည့် ရည်ရွယ်ြျက်အရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ 

ဒစျးကွက်အတွင်း စီးပွားမဖစ်ယှဉ်ပပိုင်မှုအရဒသာ်လည်းဒကာင်း တစ်ြုနှင့်တစ်ြု အစားေုိး၍ 

တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပပိုင်အသံုးမပုနိငု်ဒသာ  ကုန်စည်ကို ဆိုသည်။ 

( ဎ ) စံုစမ်းစစ်ပေးမြင်းြံေသည့် ကုန်စည် ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းခံရထသာ 

ပြည်ြမှတင်သွင်းလာသည့်  ုန်စည် ို ဆိုသည်။ 

(ဏ) အကျုံးဝင်ေက်နွှယ်သူများ ဆိုသည်မှာ ထအာ ်ြါတို့ ို ဆိုသည်-  

(၁) စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းခံရသည့်  ုန်စည် ုိ ပြည်ြမှတင်ြ့ုိသူ သ့ုိမဟုတ် ေုတ်လုြ်သူ၊ 

(၂)    စုံစမ်းစစ်ထဆးပခငး်ခံရသည့်  ုန်စည် ို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းသူ၊ 

(၃) ပုေ်မြဲွငယ် (၁) သ့ုိမဟုတ် ပုေ်မြဲွငယ်(၂) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်အများစု ပါဝင်ဖဲွ့စည်းေားဒသာ 

 ုန်သွယ်ထရးနှင့် စီးြွားထရးဆိုင်ရာအသငး်အြွဲ့၊  

(၄)    စုံစမ်းစစ်ဒဆးမြငး်ြံရသည့် ကုန်စည်ကို တငပ်ိုဒ့သာ နုိင်ငံ၏ အစိုးရ၊ 

(၅) ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လြု်သူ၊ 

(၆) ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လြု်သူမျေားပြင့် ြွဲ့စည်းေားသည့်  ုန်သွယ်ထရးနှင့် 

စီးြွားထရးဆိုငရ်ာ အသင်းအြွဲ့။ 

(တ)  ဖံွ ပ့ဖိုးဆဲနုိင်ငံ ဆုိသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ေားဒသာ ဖံွ ပ့ဖိုးဆဲနုိင်ငံများစာရင်းတွင် 

ပါဝင်သည့်နိုင်ငံကို ဆိုသည်။ 

အြန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ြျက် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( )  ုန်စည်တစ်မျေ ိးု၏ သွင်း ုန်ြမာဏ ပမင့်တ ်ပခင်းထ  ာင့် ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ 

မျေား ို ပြင်းေန်ထသာေိခို ်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ယင်းသို့ ေိခို ်နစ်နာထစရန် 

ပခိမ်းထပခာ ်မှုမျေား ပြစ်ထြါ်လာြါ  စနစ်တ ျေ စုံစမ်းစစ်ထဆးနုိငရ်န်၊ 

( ခ ) အချေန်ိ ာလတစ်ခုအတွင်း ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေား၏ ယှဉ်ပြိုင်နုိင်စွမ်း ို 

အထော ်အ ူပြစ်ထစရန်၊ 

( ဂ ) ပြစ်ထြါ်လာသည့် ေိခုိ ်နစ်နာမှု သ့ုိမဟုတ် ယင်းသ့ုိ ေိခုိ ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှုသည် 

သွင်း ုန်ြမာဏ ပမင့်တ ်မှုနှင့်  ျေ ိုးထ  ာင်းဆ ်စြ်မှုရိှြါ  ယင်းေိခုိ ်နစ်နာမှု ုိ 

 ာ ွယ် ုစားနုိင်ရန် ယင်းသွင်း ုန်အထြါ် လံုထလာ ်ထသာ  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ 

 ျေင့်သံုးနုိငထ်စရန်။ 
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အြန်း(၃) 

သွင်းကုန်ပမာဏမမင့်တက်မြငး်မှ ကာကွယ်ပပးမှု ပကာ်မတီေွဲ့စည်းမြငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည်- 

( ) သွင်း ုန်ြမာဏပမင့်တ ်ပခငး်မှ  ာ ွယ်ထြးမှု ထ ာ်မတီ  ို ၁၅ ဦး ေ ်မြိုထသာ 

ထအာ ်ြါြဂု္ဂိုလ်မျေားပြင့် ြွဲ့စည်းရမည်- 

   (၁) ပြည်ထောင်စုဝန်က ီး၊ စီးြွားထရးနှင့်  ူးသန်း ဥ ္ကဋ္ဌ 

  ထရာငး်ဝယ်ထရး ဝန်က ီးဌာန 

 (၂) ေုတိယဝန်က ီး၊ စီမံ ိန်း၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့်စ ်မှုဝန်က ီးဌာန ေုတိယဥ ္ကဋ္ဌ 

 (၃) သ ်ဆိုငရ်ာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အြွဲ့အစည်းမျေားမှ   အြဲွ့ဝင်မျေား 

  ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ် ရာေူးထအာ ်မနိမ့်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်မျေား 

  (၄) သင့်ဒလျာ်ဒသာ နုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာ စီးပွားဒရးပညာရှင်   အဖဲွ့ဝင် 

   တစ်ဦး  

  (၅) သင့်ဒလျာ်ဒသာ နုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာ ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦး အဖဲွ့ဝင် 

  (၆) မပည်ဒောင်စုသမ္မတမမန်မာနုိငင်ံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှု အဖဲွ့ဝင် 

လက်မှုလုပ်ငန်းရငှ်များအသင်းြျုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ 

  (၇) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်  ားထရးမှူးချေုြ် အတွင်းထရးမှူး 

( ြ ) ြုေ်မခဲွ ( ) အရ ထ ာ်မတီြဲွ့စည်းရာတွင် လုိအြ်ြါ  တဲွြ ်အတွင်းထရးမှ းူ ုိ သတ်မှတ် 

တာဝန်ထြးအြ်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မြဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်းေားဒသာ ဒကာ်မတီကုိလုိအပ်ပါက မပင်ဆင်ဖဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

၅။ ထ ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုငး်ပြစ်သည်- 

( )   ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ျေင့်သုံးရန် ထလျှော ်ေားပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဦးစီးဌာန   

တင်ပြလာသည့်  နဦး စိစစ်ချေ ်မျေားအထြါ် စံုစမ်းစစ်ထဆးရန် သင့် မသင့်ဆံုးပြတ်ပခင်း၊ 

( ခ )  စုံစမ်းစစ်ဒဆးမြင်းနှင့် အကကံမပုသုံးသပ်ြျက်များဒဆာင်ရွက်ရန် စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရး 

အဖဲွ့ကုိ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ဒပးအပ်မြင်း၊ 

( ဂ ) ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့ တင်ပြလာသည့် စံုစမ်းစစ်ထဆးချေ ်မျေားနှင့် 

အက ံပြုသုံးသြ်ချေ ်မျေား ို စိစစ်၍ သင့်ထလျော်သည့်  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံဆိုငရ်ာ 

ဆုံးပြတ်ချေ ်တစ်ရြ်ရြ် ို ချေမှတ်ပခငး်၊ 

(ဃ)  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံဆုိင်ရာ ဆံုးပြတ်ချေ ် ုိ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွ့၏ အတည်ပြုချေ ် 

ရယူထဆာင်ရွ ်ပခငး်၊ 

( င ) ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံများကို ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှုမရိှဒစဘဲ ဒဆာင်ရွက်မြငး်၊ 
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( စ ) ဤဥပဒေကို ေိဒရာက်စွာအဒကာင်အေည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ကကီးဌာနကို 

အကကံမပမုြင်း၊ 

(ဆ) ဤဥပဒေကုိ အဒကာင်အေည်ဒဖာ်ရန် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ 

ေံမှမဖစ်ဒစ၊ အကျုံးဝင်ဆက်နွှယ်သူများေံမှမဖစ်ဒစ လုိအပ်ဒသာစာရင်းဇယား၊ အြျက် 

အလက်၊ သက်ဒသအဒောက်အေားများ ဒတာငး်ြံနုိင်မြငး်၊  

( ဇ ) မိမိ၏ လုြ်ြုိင်ခွင့်တစ်ရြ်ရြ် ုိ ဦးစီးဌာန သ့ုိမဟုတ် စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့အား တာဝန်ထြး 

ထဆာင်ရွ ်ထစပခငး်၊ 

(စျေ) လိအုြ်ြါ  လုြ်ငန်းထ ာ်မတီမျေား ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခင်း။  

အြန်း(၄) 

ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငြ်ွင့်  

၆။ ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပြစ်သည်- 

( ) ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံကျင့်သံုးရန် ဒလျှောက်ေားမြင်းအား သတ်မှတ်အဒောက်အေား 

မပည့်စုံမှု ရိှ မရိှ စိစစ်၍ ဒကာ်မတီသ့ုိ တငမ်ပမြငး်၊ 

( ခ )  စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ ို က ီး  ြ် ွြ် ဲပခငး်၊ 

( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့၏ စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေ ်မျေားနှင့် အက ံပြုသုံးသြ်ချေ ်မျေား ို 

ထ ာ်မတီသ့ုိ အစီရငခ်ံတငပ်ြပခငး်၊ 

(ဃ) စံုစမ်းစစ်ဒဆးမှု ရလေ်များကုိ အမမန်ဆံုး စိစစ်ဆံုးမဖတ်နုိင်ရန် ဒကာ်မတီ အစည်းအဒဝး 

ကျင်းပနုိင်ဒရး စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒပးမြင်း၊ 

( င ) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများေံမှမဖစ်ဒစ၊ အကျု ံးဝင်ဆက်နွှယ်သူများေံမှ 

ပြစ်ထစ ထတာင်းခံေားထသာ စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ သ ်ထသအထော ်အေား 

မျေား ုိ ေိန်းသိမ်းပခငး်၊  

( စ ) ထ ာ်မတီနှင့် စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့၏ ရံုးလုြ်ငန်း ိစ္စအဝဝ ုိ တာဝန်ယူထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊ 

(ဆ) ထ ာ်မတီ  အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာလုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ထဆာင်ရွ ်ပခင်း။ 

အြန်း(၅) 

ကနဦးစိစစ်မြငး် 

၇။ သွင်း ုန်ြမာဏပမင့်တ ်ပခင်းထ  ာင့် ပြင်းေန်ထသာေိခုိ ်နစ်နာမှု သ့ုိမဟုတ် ယင်းသ့ုိ ေိခုိ ် 

နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှုခံရထသာ ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏  ုိယ်စားလှယ် 

သည်  ာ ွယ် ုစားနုိင်ထရးအတွ ် စံုစမ်းစစ်ထဆးထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာ်မတီသ့ုိ 

ထလျှော ်ေားရမည်။ ဒကာ်မတီသည် ယင်းဒလျှောက်ေားြျက်ကုိ ကနဦးစိစစ်ရန် ဦးစီးဌာနသ့ုိ တာဝန် 

ဒပးအပ်ရမည်။ 
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၈။  ဦးစီးဌာနသည် ဒလျှောက်လွှာလက်ြံရရိှသည့်ဒန့မှစ၍ တရားဝင် ရံုးပိတ်ရက်မပါ ငါးရက်အတွင်း 

စံုစမ်းစစ်ဒဆးရန် သတ်မှတ်အဒောက်အေား  မပည့်စံုမှု ရိှ မရိှ ကနဦး စိစစ်၍ ဒကာ်မတီသ့ုိ တင်မပရမည်။  

၉။  ထ ာ်မတီသည် ြုေ်မ ၈ အရ တငပ်ြချေ ်အထြါ် ထအာ ြ်ါအတိုငး် ထဆာင်ရွ ်ရမည်- 

          ( ) သတ်မှတ်အဒောက်အေား မပည့်စံုမှုမရိှဒကကာင်းဒတွ့ရိှပါက မပန်လည် မပင်ဆင်တင်မပ 

ဒစရန် ညွှန်ကကားမြင်း သ့ုိမဟုတ် 

 ( ခ ) စုံစမ်းစစ်ထဆးမြငး်မပုရန် သ့ုိမဟုတ် မမပုရန် ဆုံးပြတ်ပခငး်။ 

၁၀။  စုံစမ်းစစ်ထဆးထြးရန် ထလျှော ်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြငဆ်င်တငပ်ြထစရန် ဦးစီးဌာန  

ညွှန်  ားလျှေင ် ထလျှော ်ေားသူသည် ပြည့်စုံစွာ ထဆာင်ရွ ်ပြီး သတ်မှတ် ာလအတွင်း ပြန်လည် 

တငပ်ြရမည်။ 

၁၁။  ထ ာ်မတီ  စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းမပြုရန် ဆုံးပြတ်ထ  ာင်း ညွှန်  ားလျှေင် ဦးစီးဌာနသည် 

ထလျှော ်ေားသူေ ံထဆာလျေငစ်ွာ စာပြင့် အထ  ာငး်  ားရမည်။ 

အြန်း(၆) 

စုံစမ်းစစ်ပေးမြငး်  

၁၂။  ထ ာ်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းပြုရန် ဆုံးပြတ်ြါ  ဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရြ်ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်း ျေင်ထသာ အရာေမ်းမျေားပြင့်ပြစ်ထစ၊ ဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရြ်ဆိုင်ရာ  ျွမ်း ျေင်ထသာ 

အရာေမး်  ဦးထဆာင်၍ သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေားမှ  ျွမ်း ျေငသူ်မျေားပြင့် 

ပြစ်ထစ စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့ ို ြွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၃။  စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့သည်- 

 ( ) စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ုိ တာဝန်ထြးအြ်သည့်ထန့မှစ၍ စတင်ထဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 ( ြ ) ယင်းသ့ုိ စံုစမ်းစစ်ထဆးမှုစတင်မည် ပြစ်ထ  ာင်း ုိ ထလျှော ်ေားသူအြါအဝင် အ ျေ ံးဝင် 

ဆ ်နွှယ်သူမျေားေံ အထ  ာငး်  ားရမည်။ 

၁၄။  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် စံုစမ်းစစ်ထဆးရာတွင် လုိအြ်ထသာစာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ 

သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားေံမှပြစ်ထစ၊ 

အ ျေုံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားေံမှပြစ်ထစ ထ ာ်မတီ၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် ထတာငး်ခံနုိင်သည်။ 

၁၅။  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် စံုစမ်းစစ်ထဆးမှု ုိထဆာင်ရွ ်ရာတွင် အ ျေ ံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားေံ 

ထမးခွန်းမျေားထမးပမန်းပခင်း၊   ားနာပခင်း သ့ုိမဟုတ် အပခားသင့်ထလျော်ထသာနည်းမျေားပြင့် ထဆာင်ရွ ်ပခင်း 

ပြုနုိင်သည်။  

၁၆။ စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် စံုစမ်းစစ်ထဆးမှုပြုထနစဉ် ြဏာမစိစစ်တင်ပြချေ ် ုိလည်းထ ာင်း၊ 

စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီးထနာ ် အပြးီသတ် စိစစ်တငပ်ြချေ ် ိုလည်းထ ာငး် ထ ာ်မတီ  သတ်မှတ်သည့် 

 ာလအတွင်း ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ထ ာ်မတီသို့ တငပ်ြရမည်။ 
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၁၇။  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် စံုစမ်းစစ်ထဆးထရး လုြ်ငန်းစဉ်မျေားထဆာင်ရွ ်ရာတွင် စီးြွားထရး 

လုြ်ငန်း၏ လျှေ ို့ဝှ ်ချေ ်၊ ယငး်လျှေ ို့ဝှ ်ချေ ်နှင့် သ ်ဆိုင်သည့် စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်နှင့် 

သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ို လျှေ ို့ဝှ ်အဆင် ့သတ်မှတ်ထဆာငရွ် ်ရမည်။ 

၁၈။  ထ ာ်မတီ၊ ဦးစီးဌာနနှင့် စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့သည် လျှေ ို့ဝှ ်အဆင် ့ သတ်မှတ်ေားထသာ 

စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်နှင့် သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ုိ ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေား 

အထ ာငအ်ေည်ထြာ်သည့်  ိစ္စရြ်မျေားမှတစ်ြါး သ ်ဆိုင်သူ၏ ခွင့်ပြုချေ ်မရှိဘဲ အပခား ိစ္စရြ် 

မျေားတွင် အသံုးမပြုရ။ 

၁၉။ သ ်ဆုိင်သူ  စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်နှင့် သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ုိ လျှေ ို့ဝှ ် 

အဆင့် ေားရိှထြးရန် တင်ပြလာြါ  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် အလံုးစံုခခုံငံုနားလည်ထစနုိင်သည့် 

လျှေ ို့ဝှ ်မဟုတ်ထသာ အနှစ်ချေုြ် ိုြါ တင်ပြရန်နှင့် ေိုသို ့ တင်ပြနိုင်ပခင်းမရှိြါ  ခိုင်လုံထသာ 

အထ  ာင်းပြချေ ် ုိ ထြာ်ပြရန်  သ ်ဆိုင်သူေံ ထတာငး်ခံရမည်။ 

၂၀။  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် စံုစမ်းစစ်ထဆးမှုပြုရာတွင် ထအာ ်ြါစာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ 

သ ်ထသအထော ်အေား တစ်ရြ်ရြ် ိ ုေည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းမပြုဘဲ ထနနိငု်သည်- 

 ( ) လျှေ ို့ ဝှ ်အဆင့်ေားရိှထြးရန် ယံု  ည်ရန်အထ  ာင်းမရိှထသာ စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ 

သ ်ထသအထော ်အေားမျေား၊ 

 (ခ)  အမျေားပြည်သူသို့ အသိထြးပြန့်ထဝရန် သ ်ဆိုင်သူ  ခွင့်ပြုပခင်းမရှိထသာ လျှေ ို့ဝှ ် 

မဟုတ်သည့် အနှစ်ချေုြ်ြုံစံပြင့် တင်ပြလာသည့် စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ 

သ ်ထသအထော ်အေားမျေား။ 

အြန်း(၇) 

မပင်းထန်ကသာ ထိြိုေ်နစ်နာမှုေို စိစစ် အေဲမဖတ်မြင်းနှင့် ယာယီောေွယ်ကပးမှု 

အကောေ်ြွန်စည်းကေပ်မြင်း  

၂၁။ စုံစမ်းစစ်ဒဆးဒရးအဖွဲ့သည် သွင်းကုန်ပမာဏမမင့်တက်မြင်းဒကကာင့် မပည်တွင်း ကုန်စည် 

ေုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းကို မပင်းေန်ဒသာေိြိုက်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ယင်းသို့ေိြိုက်နစ်နာဒစရန် 

ပြိမ်းဒမြာက်မှု ရှိ မရှိ ဆုံးမဖတ်ရာတွင် ဒအာက်ပါအြျက်အလက်များအပါအဝင် ယင်းကုန်စည် 

ေုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမြားလုိအပ်ဒသာ အြျက်အလက်များကုိပါ ေည့်သွင်း 

စိစစ်အကဲမဖတ်ရမည်- 

 ( ) ပမင့်တ ်လာသည့်သွင်း ုန်၏ ြမာဏနှင့် နှုန်းေား၊ 

 ( ခ ) ြမာဏပမင့်တ ်ဝင်ထရာ ်လာသည့် သွင်း ုန်၏ ပြည်တွင်းထစျေး ွ ်တွင် ရယူခ့ဲထသာ 

ထဝစု၊ 

 ( ဂ ) ထရာငး်ချေမှုအထပခအထန ထပြာင်းလဲလာမှု၊ 
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 (ဃ) ေုတ်လုြ်မှုအထပခအထန ထပြာငး်လဲလာမှု၊ 

 ( င ) ေုတ်လုြ်နုိငစ်ွမ်းအထပခအထန ထပြာငး်လဲလာမှု၊ 

 ( စ )  အပမတ်နှင့်အရှုံးအထပခအထန ထပြာငး်လဲလာမှု၊ 

 (ဆ) အလုြ်သမားခန့်ေားမှုအထပခအထန ထပြာငး်လဲလာမှု။ 

၂၂။ စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့သည် ပြည်တွငး် ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ၏ လုြ်ငန်းမျေားအထြါ် ပြငး်ေန် 

ထသာ ေိခို ်နစ်နာမှု သ့ုိမဟုတ် ယငး်သ့ုိေိခို ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှုနှင့် သွင်း ုန်ြမာဏပမင့် 

တ ်ပခငး်တို့အ  ား ပြစ်ထြါ်သည့် အ ျေ ိုးအထ  ာငး်ဆ ်နွှယ်မှုအား ထြာ်ပြနုိင်မှသာလျှေင ် ယငး် 

 ုန်စည်ထ  ာင့် ပြငး်ေန်ထသာ ေိခို ်နစ်နာမှုပြစ်ထစသည် သ့ုိမဟုတ် ယငး်သို့ ေိခို ်နစ်နာထစရန် 

ပခိမ်းထပခာ ်သည်ဟု သံုးသြ်တင်ပြရမည်။ 

၂၃။  စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့သည် အပခားထသာ အထ  ာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထ  ာင့် ပြည်တွင်း  ုန်စည် 

ေုတ်လုြ်သူ၏ လုြ်ငန်း ို ပြငး်ေန်ထသာ ေိခို ်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ယငး်သ့ုိေိခို ်နစ်နာထစရန် 

ပခိမ်းထပခာ ်မှု ပြစ်ထြါ်ထစသည်ဟု စိစစ်ထတွ့ရှြိါ  သွင်း ုန်ြမာဏ ပမင့်တ ်ပခငး်ထ  ာင့် ေိခို ် 

နစ်နာသည်ဟု သုံးသြ်တငပ်ြပခငး်မပြုရ။ 

၂၄။  စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် ပြည်တွင်း  ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ၏ လုြ်ငန်းေိခုိ ်နစ်နာမှုသည် 

ပြန်လည်ရြ်တည်နိ ုင်ရန် ခ ်ခဲထသာအထရးထြါ်အထပခအထနထြါ်ထြါ ်ထ  ာင်း ြဏာမ စိစစ် 

အ ဲပြတ်ချေ ်အရ စိစစ်ထတွ့ရှိြါ  စုံစမ်းစစ်ထဆးမှု ထဆာင်ရွ ်ထနသည့် ာလအတွင်း တင်သွင်း 

လာသည့်  ုန်စည်အထြါ်ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန်စည်း  ြ်ပခင်းပြုနုိင်ရန် ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

ထ ာ်မတီသ့ုိ တင်ပြရမည်။ 

၂၅။ ဒကာ်မတီသည်- 

 (က) အပပးီသတ်ဆုံးမဖတ်ြျက်မတိုင်မီ ပုေ်မ ၂၄ အရ ယာယီကာကွယ်ဒပးမှု အဒကာက်ြွန် 

စညး်ကကပ်မြင်းမပုရန် ဆုံးမဖတ်နုိင်သည်။ 

 ( ြ ) ယာယီကာကွယ်ဒပးမှု အဒကာက်ြွန်စည်းကကပ်မြင်းကုိ အများဆံုးရက်ဒပါင်း ၂၀၀ အေိ  

ြွင့်မပုနိုငသ်ည်။ 

အြန်း(၈) 

ကာကွယ်ပပးမှု အစီအမံေုံးမေတ်မြငး်နှင့် ကျင့်သံုးအပကာငအ်ထည်ပော်မြငး် 

၂၆။ စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့သည် သတ်မှတ်ေားသည့် အချေနိ် ာလအတွင်း စုံစမ်းစစ်ထဆးမှု ိ ု

ထဆာင်ရွ ်ပြီးထနာ ် အပြီးသတ် စိစစ်ထတွ့ရှခိျေ ် ို သံုးသြ်အက ံပြုချေ ်မျေားနှင့်အတူ ဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဆင့်ထ ာ်မတီသို့ တငပ်ြရမည်။ 

၂၇။  ထ ာ်မတီသည် သွင်း ုန်ြမာဏ ပမင့်တ ်ပခင်း၊ ပြင်းေန်ထသာ ေိခုိ ်နစ်နာပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ယင်းသ့ုိ ေိခုိ ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်ပခင်းမရိှထ  ာင်း အပြီးသတ်စိစစ်ချေ ်အရ ထတွ့ရိှြါ  ယာယီ 

 ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန် စည်း  ြ်ပခင်း ို ရြ်စဲရန် ဆုံးပြတ်ရမည်။ 
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၂၈။  ထ ာ်မတီသည် သွင်း ုန်ြမာဏ ပမင့်တ ်ပခင်းနှင့် ယင်းထ  ာင့် ပြင်းေန်ထသာ ေိခုိ ်နစ်နာမှု 

သို ့မဟုတ် ယင်းသို့ေိခို ်နစ်နာထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှုပြစ်ြွားထ  ာင်း အပြီးသတ်စိစစ်ချေ ်အရ 

ထတွ့ရိှြါ  စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းခံရသည့်  ုန်စည်အထြါ် ထအာ ်ြါ ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံတစ်ခုပြစ်ထစ၊ 

တစ်ခုေ ြ်ို၍ပြစ်ထစ စညး်  ြ် ျေင့်သံုးရန် ဆုံးပြတ်နိုငသ်ည်- 

( ) ကာကွယ်ဒပးမှု အဒကာက်ြွန် စညး်ကကပ်မြင်း၊ 

( ခ ) သွင်း ုန်ြမာဏ  န့်သတ်ပခငး်။ 

၂၉။  ထ ာ်မတီသည် ြုေ်မ ၂၈ အရ  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ိုဆုံးပြတ်ရာတွင် ပြည်တွင်း 

 ုန်စည်ေုတ်လုြ်သူမျေား၏ လုြ်ငန်းပြန်လည်တုိးတ ်ထရး ပြင်ဆင်ထဆာင်ရွ ်နုိင်ထစရန်နှင့် ယင်းတ့ုိ၏ 

ေိခုိ ်နစ်နာမှုမျေား ုိ  ာ ွယ် ုစားထြးရန် လုိအြ်သည့် အတုိင်းအတာအေိသာ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၃၀။  ထ ာ်မတီသည် ြုေ်မ ၂၈၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ သွင်း ုန်ြမာဏ  န့်သတ်ရာတွင် စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်း 

ခံရသည့်  ုန်စည်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်အတွင်း တင်သွင်းခဲ့ထသာစာရင်း ို အထပခခံ၍ 

ယင်း ုန်စည်၏ ြျေမ်းမျှေ သွင်း ုန်ြမာဏထအာ ် ထလျော့နည်းထသာ ြမာဏ ုိ သတ်မှတ်ပခင်းမပြုရ။ 

သ့ုိရာတွင် ပြင်းေန်ထသာ ေိခုိ ်နစ်နာမှု သ့ုိမဟုတ် ယင်းသ့ုိ ေိခုိ ်ထစရန် ပခိမ်းထပခာ ်မှု ုိ  ာ ွယ် 

 ုစားထြးရန် လံုထလာ ်ထသာ  ျေ ိုးထ  ာင်းထြာ်ပြချေ ်ထတွ့ရိှြါ  ြျေမ်းမျှေ သွင်း ုန်ြမာဏထအာ ် 

ထလျော့နည်းထသာ ြမာဏ ို သတ်မှတ်နုိငသ်ည်။  

၃၁။  ဒကာ်မတီသည်- 

(က) စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်းခံရသည့်  ုန်စည် ုိ တင်ြ့ုိထသာ ပြည်ြ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံေ ်ြုိြါ  

ယငး်နုိင်ငအံသီးသီးအတွ ် သွင်း ုန်ြမာဏ ို ခွဲထဝသတ်မှတ်ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) အရ ခဲွထဝသတ်မှတ်ရာတွင် ယင်း ုန်စည် ုိ ပြည်တွင်းသ့ုိ တင်ြ့ုိထရာင်းချေ 

ပခငး်ပြင့် အ ျေ ိုးစီးြွား အထပမာ ်အပမားရရှိသည့် ယငး်နိုငင်မံျေားနှင့် ထဆွးထနွးညိှနှိုင်း 

သထဘာတူညီချေ ် ရယူရမည်။ 

၃၂။  ြုေ်မ ၃၁ အရ သွင်း ုန်ြမာဏ ုိ ခဲွထဝသတ်မှတ်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သထဘာတူညီမှုမရရိှြါ  

ထ ာ်မတီသည် ယင်းနုိင်ငံမျေား  လွန်ခ့ဲထသာ သံုးနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းသ့ုိ ယင်း ုန်စည် ုိ တင်သွင်းခ့ဲသည့် 

စုစုထြါင်းြမာဏ သ့ုိမဟုတ် တန်ြုိး၏ အချေ ိုးအထြါ်မူတည်၍ ြမာဏ ုိ  န့်သတ်ခဲွထဝသတ်မှတ်ရမည်။ 

၃၃။  စံုစမ်းစစ်ဒဆးမြင်းြံရသည့် ကုန်စည်သည် ဖံွ့ပဖိုးဆဲနုိင်ငံများမှ မပည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းလာသည့် 

ကုန်စည်မဖစ်ပပီး ဒအာက်ပါအဒမြအဒနတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကုိက်ညီမှုရိှပါက ဒကာ်မတီသည် ယင်း နုိင်ငံများအဒပါ် 

ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံကို ကျင့်သံုးမြငး် မမပုရ-  

( ) ြွံ့ပြိုးဆဲနုိငင်တံစ်နုိင်ငမံှ တငသွ်ငး်လာသည့် ြမာဏသည် ပြည်တွငး်သို့ တငသွ်ငး်မှု 

စုစုထြါငး်ြမာဏ၏ သံုးရာခိုင်နှုန်းေ ် မထ ျော်လွန်သည့် ထဝစုပြစ်ပခငး်၊ 

( ခ ) ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချေင်းစီ၏ သွင်း ုန်ထဝစုြမာဏသည် သုံးရာခိုင်နှုန်းထအာ ် 

ထလျော့နည်း၍ တင်သွင်းလာပြီး ယငး်ြွံ့ပြိုးဆဲနုိင်ငအံားလုးံ၏ စုထြါင်းတင်သွင်းမှုသည် 
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ပြည်တွင်းသ့ုိ တင်သွင်းမှု စုစုထြါင်းသွင်း ုန်ြမာဏ၏  ုိးရာခုိင်နှုန်းေ ် ထ ျော်လွန်ပခင်း 

မရိှသည့် ထဝစုပြစ်ပခငး်။ 

၃၄။  ဤဥပဒေအရ ဒကာက်ြံေားသည့် ယာယီကာကွယ်ဒပးမှု အဒကာက်ြွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဒကာ်မတီက ဒအာက်ပါဆုံးမဖတ်ြျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြျမှတ်လျှေင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖဲွ့အစည်းသည် ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှုမရိှဘဲ ဒဆာငရ်ွက်ရမည်-  

 ( ) အပြီးသတ်စစ်ထဆးဆံုးပြတ်ပြီးထနာ ် စည်း  ြ်သည့်  ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန် 

သည် စည်း  ြ်ထ ာ ်ခံေားပြီးပြစ်သည့် ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန် 

ထအာ ထ်လျော့နည်းြါ   ွာပခားမှုြမာဏ ို ပြန်အမး်ရန် ဆုံးပြတ်ပခငး်၊ 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၂၇ အရ ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန်စည်း  ြ်ပခင်း ုိ ရြ်စဲသည့် 

အထပခအထနတွင် ထ ာ ်ခံေားထသာ ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန် ုိ ပြန်အမ်းရန် 

ဆုံးပြတ်ပခငး်။ 

အြန်း(၉) 

အသိပပးအပကကာငး်ကကားမြင်းနှင့် သတငး်အြျက်အလက်ပတာငး်ြံမြငး် 

၃၅။ ထ ာ်မတီ၏ ထအာ ်ြါဆံုးပြတ်ချေ ်မျေား ုိ ဦးစီးဌာနသည် သ ်ဆုိင်သည့်အချေ ်အလ ်မျေား 

ထြာ်ပြ၍ ထလျှော ်ေားသူနှင့် အ ျေ ံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားေံ သတ်မှတ်သည့် ာလအတွင်း အထ  ာင်း 

  ားရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူ သိရိှရန် ေုတ်ပြန်ရမည်- 

( ) စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းပြုရန် သို့မဟုတ် မပြုရန် ဆုံးပြတ်ပခင်းနှင့် အ ယ်၍ စုံစမ်း 

စစ်ထဆးပခင်းပြုရန် ဆုံးပြတ်ြါ  စတငမ်ည်ပြစ်ထ  ာင်း ဆုံးပြတ်ပခငး်၊ 

( ခ ) စုံစမ်းစစ်ထဆးမှု ိုရြ်စဲပခင်း၊ ရြ်ဆိုငး်ပခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးပြတ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ြဏာမစိစစ်ဆုံးပြတ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန်စညး်  ြ်ရန် ဆုံးပြတ်ပခငး်၊ 

( င )  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံတစ်ခု ို  ျေင့်သုံးပခင်း၊ သ ်တမ်းတိုးပခင်း သို ့မဟုတ် 

ရြ်စဲပခင်းတို့နှင့် စြ်လျေဉ်းသည့် အပြီးသတ်ဆုံးပြတ်ပခငး်၊ 

 (စ) ပြန်လည်သံုးသြ်မှု ရလေ်မျေားအထြါ် ဆုံးပြတ်ပခင်း၊ 

၃၆။ ထ ာ်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုစတင်ရန် ဆုံးပြတ်ပခငး်၊  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံတစ်ခုခု ို 

 ျေင့်သံုးပခင်း၊ သ ်တမ်းတုိးပခင်း သ့ုိမဟုတ် ရြ်စဲပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အပြီးသတ်ဆံုးပြတ်ချေ ် ုိ 

ထနှာင့်ထနှး  န့်  ာမှုမရိှဘဲ ဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့်  မ္ဘာ့ ုန်သွယ်ထရးအြဲွ့သ့ုိ အထ  ာင်း  ား ထြးြ့ုိ 

ရမည်။ 

၃၇။ ထ ာ်မတီသည် လိုအြ်ြါ  ပြည်ြမှတင်ြို့သူ၊ ေုတ်လုြ်သူ၊ အသင်းအြွဲ့နှင့် သ ်ဆိုင်ရာ 

နုိင်ငံ၏ အစုိးရေံမှ စံုစမ်းစစ်ထဆးမှုနှင့် သ ်ဆုိင်သည့် အချေ ်အလ ်၊ သ ်ထသအထော ်အေား 
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မျေား ုိ သ ်ဆုိင်ရာနုိင်ငံ၏ သံရံုးမှတစ်ဆင့်ပြစ်ထစ၊ သ ်ဆုိင်ရာ နုိင်ငံအချေင်းချေင်းအ  ား သထဘာတူညီ 

ေားသည့် အပခားထသာ နညး်လမ်းတစ်ခုခုအရပြစ်ထစ ဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့ ်ထတာငး်ခံနုိင်သည်။ 

၃၈။ မပည်ပမှတင်ပ့ုိသူ၊ ေုတ်လုြ်သူနှင့် အ ျေုံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားသည် ြုေ်မ ၃၇ အရ ထတာင်းခံ 

လာထသာ အထ  ာင်း  ားစာရရိှသည့်ထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း သ့ုိမဟုတ် ထ ာ်မတီ၏ ခွင့်ပြု 

ေားထသာ သ ်တမ်းတိုး ာလအတွငး် ထ ာ်မတီသ့ုိ ြံ့ြိုးထြးရမည်။ 

၃၉။ အ ျေုံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားသည် စုံစမ်းစစ်ထဆးထရးအြွဲ့  အနှစ်ချေုြ်ြုံစံပြင့် တင်ပြရန် 

ထတာင်းခံထသာ လျှေ ို့ဝှ ်စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်နှင့် သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ို  

တငပ်ြရမည်။ ေိုသ့ုိ တင်ပြနုိင်ပခငး်မရှိြါ  ခိုငလ်ုံထသာအထ  ာငး်ပြချေ ် ို တငပ်ြရမည်။  

အြန်း(၁၀) 

ကာကွယ်ပပးမှုအစီအမံကျင့်သံုးသည့်ကာလ၊ ပမေပလျှော့မြငး်နှင့် မပန်လည်သံုးသပ်မြင်း 

၄၀။ ြုေ်မ ၂၈ အရ  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ျေင့်သံုးသည့်  ာလသည် ပြည်တွင်း  ုန်စညေ်ုတ် 

လုြ်ထသာ လုြ်ငန်း၏ ေိခို ်နစ်နာမှု ိ ု  ာ ွယ် ုစားထြးရန်နှင့် လုြ်ငန်းအထပခအထန ပြန်လည် 

တိုးတ ်ရန် လိုအြ်ထသာ အချေနိ် ာလအေိသာ ပြစ်ရမည်။ 

၄၁။  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ျေင့်သံုးရာတွင်- 

( )  ုန်စည်တစ်မျေ ိုးအထြါ်တွင် စတင ်ျေင့်သံုးမှု ာလသည် အမျေားဆုံး ထလးနှစ်အေိသာ 

 ျေင့်သံုးနုိင်သည်။ 

( ခ ) ယင်း ုန်စည်အထြါ်တွင် ြုေ်မခွဲ ( ) ြါ အစီအမံ ာလနှင့် သ ်တမ်းတိုး ာလ 

အြါအဝင်အမျေားဆုံး ၁၀ နှစ်အေိသာ  ျေင့်သုံးနိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) အစီအမံ ျေင့်သုံးေားပြီးသည့်  ုန်စည်အထြါ်တွင် ထနာ ်တစ်က ိမ်  ျေင့်သုံးမည် 

ဆိုြါ  မူလသ ်တမ်း ုန်ဆုံးပြီးထနာ ် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် ရြ်နားပြီးမှသာလျှေင် 

ေြမ် ံ ျေင့်သံုးရမည်။ 

၄၂။ ပြည်တွင်း ုန်စည် ေုတ်လြု်သူသည်- 

( ) ြုေ်မ ၂၈ အရ  ျေင့်သုံးသည့်  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ို သ ်တမ်းတိုးထြးရန် 

ထလျှော ်ေားလိုြါ  မူလသ ်တမ်းမ ုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ထပခာ ်လက ိုတင်၍ 

ထ ာ်မတီသို့ ထလျှော ်ေားရမည်။ ထလျှော ်လွှာမိတ္တူ ိ ုဦးစီးဌာနသ့ုိ ထြးြို့ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခဲွ ( ) အရ ထလျှော ်ေားရာတွင် မိမိ၏ လုြ်ငန်းပြန်လည်တုိးတ ်ရန် ထဆာင်ရွ ် 

ထနထသာ သ ်ထသအထော ်အေားမျေား ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ  တင်ပြရမည်။ 

၄၃။  သ ်တမ်းတုိးရန် သင့် မသင့်  ိစ္စနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့သည် ဤဥြထေနှင့်အညီ 

စိစစ်သုံးသြ်၍ ထ ာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 
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၄၄။  ထ ာ်မတီသည် ြုေ်မ ၄၂ အရ  ဒလျှောက်ေားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံ ျေင့်သံုးသည့် 

 ာလ ုိ သ ်တမ်းတုိးပမှင့်ထြးနုိင်သည်။ ယင်း သ ်တမ်းတုိး ာလအတွင်း  ျေင့်သံုးသည့် အစီအမံသည် 

လ ်ရှိ ျေင့်သံုးထနသည့် အစီအမံေ ် ထ ျော်လွန်ပခငး် မပြုရ။ 

၄၅။  ထအာ ်ြါအထပခအထနမျေားထြါ်ထြါ ်လာြါ  ထ ာ်မတီသည် သွင်း ုန်အထြါ်  ာ ွယ်ထြးမှု 

အစီအမံ ိ ုအမျေားဆုံးရ ်ထြါင်း ၁၈၀ သ့ုိမဟုတ် ယငး်ထအာ ထ်လျော့နည်းသည့်  ာလသတ်မှတ်၍ 

ေြမ်ံ ျေင့်သံုးနုိင်သည်- 

( )  စံုစမ်းစစ်ထဆးခံရသည့်  ုန်စည်အထြါ်  ာ ွယ်ထြးမှု အစီအမံစတင် ျေင့်သံုးသည့် 

ထန့မှ အနည်းဆံုး တစ်နှစ်အေိ  ျေင့်သုံးပြီးထနာ ် ရြ်ဆိုင်းသွားသည့်အထပခအထန၊ 

 ( ခ ) အစီအမံစတင် ျေင့်သံုးသည့်ထန့မှ ငါးနှစ်အတွင်း တူညီသည့်  ုန်စည်အထြါ်တွင် နှစ်က ိမ် 

ေ ်ြုိ၍  ျေင့်သံုးမှုမရိှသည့်အထပခအထန။ 

၄၆။  ဒကာ်မတီသည် ပုေ်မ ၂၉ အရ ကျင့်သံုးဒသာ ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံကာလသည် တစ်နှစ် 

ေက် ဒကျာ်လွန်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ယင်းအစီအမံကျင့်သံုးမှုကုိ အဆင့်ဆင့်ဒမဖဒလျှော့ သတ်မှတ်နုိင်သည်။  

၄၇။ စံုစမ်းစစ်ဒဆးဒရးအဖဲွ့သည် ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်ကျင့်သံုးနုိင်ရန်  

အြါအားဒလျာ်စွာ မပန်လည်သံုးသပ်မြင်း၊ သံုးနှစ်ေက်ဒကျာ်လွန် ကျင့်သံုးသည့် ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ယင်း သက်တမ်းတစ်ဝက်ေက် ဒနာက်မကျဒစဘဲ မပန်လည်သံုးသပ်၍ ဆက်လက်ကျင့်သံုးမြင်း၊ ဒမဖဒလျှော့မြင်း 

သ့ုိမဟုတ် ရပ်စဲမြငး်တို့ ဒဆာငရ်ွက်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့်ဒကာ်မတီသ့ုိ အစီရငြ်ံတငမ်ပရမည်။ 

၄၈။  ထ ာ်မတီက  ာ ွယ်ထြးမှုအစီအမံ ဆ ်လ ် ျေင့်သံုးမည်ပြစ်ထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ် ထပြထလျှော့ 

မည်ပြစ်ထ  ာင်း သ့ုိမဟုတ်  ျေင့်သံုးရန် ဆ ်လ ်လုိအြ်ပခင်းမရိှထတာ့ထ  ာင်း ဆံုးပြတ်ြါ  ဝန်က ီး 

ဌာနသည် ယငး်ဆုံးပြတ်ချေ ်အား အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ သ့ုိမဟုတ် ညွှန်  ားချေ ်ပြင့် ထဆာလျေင်စွာ 

ေုတ်ပြန်ရမည်ပြစ်ပြီး အထ ာ ်ခွန်ဦးစီးဌာနအြါအဝင် အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အ ျေုံးဝင်ဆ ်နွှယ် 

သူမျေား ို အထ  ာငး်  ားအသိထြးရမည်။ 

၄၉။ ြွံ့ပြိုးဆဲနုိငင်မံျေား ို ထြးအြ်ေားသည့် အခွင့်အထရးမှအြ ြုေ်မ ၂၅ သ့ုိမဟုတ် ြုေ်မ ၂၉ အရ 

 ာ ွယ်ထြးမှုအစီအမံ ုိ  ျေင့်သံုးရာတွင် နုိင်ငံမျေားအချေင်းချေင်းအ  ားတွင် ခဲွပခားဆ ်ဆံပခင်းမပြုဘဲ 

ယငး် ုန်စည်မျေားတငြ်ို့သည့် မည်သည့်ြင်ရငး်နုိင်ငံ၏ သွင်း ုန် ိုမဆို အ ျေ ိုးသ ်ထရာ ်မှု ရိှထစ 

ရမည်။ 

အြန်း(၁၁) 

အပထွပထွ 

၅၀။ ဤဥြထေအရ အ ျေုံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေားသည် စုံစမ်းစစ်ထဆးထနသည့် ိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

အမျေားပြည်သူအ ျေ ိုးရိှ မရိှ ုိ သ ်ဆုိင်သည့် သ ်ထသအထော ်အေားမျေားနှင့်တကွ ထ ာ်မတီက 
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သတ်မှတ်ေားသည့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးထနသည့် ာလအတွငး် တငပ်ြခွင့် 

ရိှသည်။ 

၅၁။ ထ ာ်မတီသည် အ ျေ ံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူမျေား  ထြးြ့ုိတင်ပြသည့် မှန် န်မှုမရိှထသာ၊ မှားယွင်းစွာ 

ထြာ်ပြေားထသာ စာရင်းဇယား၊ အချေ ်အလ ်၊ အထော ်အေားမျေား ို ပငင်းြယ်ရမည်ပြစ်ပြီး 

ယငး် ဲ့သ့ုိ တငပ်ြပခငး်အတွ ် သင့်ထလျော်သည့် အထရးယူထဆာင်ရွ ်မှုမျေား ို ပြုလုြ်နုိင်သည်။ 

၅၂။ ကာကွယ်ဒပးမှု အစီအမံများ ကျင့်သံုးရာတွင် သွင်းကုန်အဒပါ် ဒကာက်ြံသည့် ယာယီကာကွယ်ဒပးမှု 

အဒကာက်ြွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနသည်လည်းဒကာင်း၊ သွင်းကုန်ပမာဏ 

ကန့်သတ်မြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနသည်လည်းဒကာင်း ဤဥပဒေအရေုတ်မပန်ဒသာ နည်းဥြထေ၊  

စညး်မျေဉ်း၊ စညး် မ်း၊ အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ 

ထဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

၅၃။ စံုစမ်းစစ်ထဆးမှုတွင်ြါဝင်ထသာ အ ျေ ံးဝင်ဆ ်နွှယ်သူသည် ယာယီ ာ ွယ်ထြးမှုအထ ာ ်ခွန်နှင့် 

 ာ ွယ်ထြးမှု အထ ာ ်ခွန်စညး်  ြ်ပခငး်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အထ  ာငး်  ားစာ ေုတ်ပြန်သည့်ထန့မှ 

ရ ်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း အယူခံမှု ုိ ဥြထေနှင့်အညီ ပြန်လည်သံုးသြ်ထြးနုိင်ရန် အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့သို့ 

တငပ်ြထလျှော ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

၅၄။ ထ ာ်မတီသည် အခွန်အယူခံခံုအြဲွ့၏ ဆံုးပြတ်ချေ ် ုိ အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် 

သ ်ဆိုငရ်ာဌာနသ့ုိ ညွှန်  ားရမည်။  

၅၅။  ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မြဲွ (က) နှင့် ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မြဲွ (က) တ့ုိပါ အဒကာက်ြွန်စည်းကကပ်မြင်းတ့ုိနှင့် ပုေ်မ ၃၄ ပါ 

အြွန်ဒငွမပန်အမ်းမြင်းတ့ုိအား သက်ဆုိင်ရာအြွန်ဥပဒေနှင့် အဒကာက်ြွန်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကျင့်သံုးဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၅၆။ ဝန်က ီးဌာနသည် ဤဥြထေအထ ာင်အေည်ထြာ်မည့်သူမျေား  ဥြထေဆိုင်ရာ အသိြညာ၊ 

အတတ်ြညာမျေား ို ထလ့လာဆည်းြူးနုိငထ်စရန် စီမံထဆာင်ရွ ်ထြးရမည်။ 

၅၇။  ဝန်က ီးဌာနသည် စံုစမ်းစစ်ထဆးပခင်း၊ ပြန်လည်သံုးသြ်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေား ထဆာင်ရွ ်နုိင်ရန်အတွ ် 

အမိန့်၊ ညွှန်  ားချေ ်ေုတ်ပြန်၍  ုန် ျေစရိတ် သ့ုိမဟုတ် အခထ  းထငွတို့ ို ထလျှော ်ေားသူေံမှ 

သတ်မှတ်ထ ာ ်ခံနုိင်သည်။ 

၅၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒကာ်မတီနှင့် စံုစမ်းစစ်ဒဆးဒရးအဖဲွ့၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကုိ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ဒပးအပ်ရမည်။ 

၅၉။ ဝန်က ီးဌာနသည် ထ ာ်မတီနှင့် စံုစမ်းစစ်ထဆးထရးအြဲွ့၏  ုန် ျေစရိတ်မျေား ုိ ဝန်က ီးဌာန၏ 

အသံုးစရိတ်မှ  ျေခံရမည်။  
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၆၀။ ဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်သည့် ထ ာ်မတီအြဲွ့ဝင်မျေား၏ ချေးီပမှင့်ထငွနှင့် စရိတ်မျေား ုိ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပြင့် သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၆၁။ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာငရွ် ်ရာတွင်- 

( ) ဝန်က ီးဌာနသည် လုိအြ်ထသာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း မ်းမျေား ုိ ပြည်ထောင်စု 

အစိုးရအြဲွ့၏ သထဘာတူညီချေ ်ပြင့် ေုတ်ပြန်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်က ီးဌာန၊ စီမံ ိန်း၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် စ ်မှုဝန်က ီးဌာနနှင့် ထ ာ်မတီတ့ုိသည် လုိအြ်ထသာ 

အမိန့်ထ  ာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေား ုိ ေုတ်ပြန်နုိင်သည်။ 

 

 မပည်ဒောင်စုသမ္မတမမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအဒမြြံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

(ပုံ) ဝငး်မမင့်    

နုိင်ငဒံတာ်သမ္မတ 

   မပည်ဒောင်စုသမ္မတမမန်မာနုိငင်ဒံတာ် 

 

 

 

   

 
 


