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ျပညံထဲေရဵဝနံှြီဵဌာန 

အမိနံေဴြြာံျငာစာအမ္တံ(      /၂၀၁၅) 

၁၃၇၇ ခုန္စံ၊                             

(၂၀၁၅ ခုန္စံ၊         လ      ရြံ) 

နိဒါနံဵ 

 ျပညံထဲေရဵဝနံှြီဵဌာနသညံ အြြမံဵဖြံမှုတုိြံဖ့ြံေရဵဥပေဒပုဒံမ ၇၂၊ ပုဒံမခးဲ(ြ) အရ 

အပံန္ငံဵေသာ လုပံပုိငံခးငဴံြုိြ့ငဴံသဳုဵ၍ အြြမံဵဖြံမှုြုိေငးေြြဵေထာြံပဴဳျခငံဵမှုဆုိငံရာ ျပစံမှုမ့ာဵအာဵ 

တာဵဆီဵန္ိမံနငံဵျခငံဵြိစ္စရပံမ့ာဵြို ေဆာငံရးြံရနံအလိုငဴ္ာ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ သေဘာ 

တူညီခ့ြံျဖငံဴ ေအာြံပါနညံဵဥပေဒမ့ာဵြုိ ထုတံျပနံလိုြံသညံ။  

အခနံဵ(၁) 

အမညံန္ငံဴ အဓိပ္ပါယံေဖာံျပခ့ြံ 

၁။ ဤနညံဵဥပေဒမ့ာဵြုိ အြြမံဵဖြံမှုြုိေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှုဆိုငံရာျပစံမှုမ့ာဵအာဵ တာဵဆီဵ 

န္ိမံနငံဵျခငံဵ နညံဵဥပေဒမ့ာဵဟု ေခ်တးငံေစရမညံ။  

၂။ နညံဵဥပေဒမ့ာဵတးငံပါရိ္ေသာ စြာဵရပံမ့ာဵသညံ အြြမံဵဖြံမှုတုိြံဖ့ြံေရဵဥပေဒတးငံ 

ပါရ္သိညံဴအတိုငံဵ အဓိပ္ပာယံသြံေရာြံေစရမညံ။ ထိုအဴျပငံ ေအာြံပါစြာဵရပံမ့ာဵသညံ ေဖာံျပပါ 

အတိုငံဵ အဓိပ္ပာယံသြံေရာြံေစရမညံ- 

(ြ) ဥပေဒ ဆိုသညံမ္ာ အြြမံဵဖြံမှုတိုြံဖ့ြံေရဵဥပေဒြိဆုိုသညံ၊ 

( ခ )  အြြမံဵဖြံမှုြို ေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှုဆိုငံရာျပစံမှု ဆိုသညံမ္ာ ဥပေဒ ပုဒံမ ၄၁၊ ၄၂၊ 

၄၃(ြ) သိုမဴဟုတံ ၄၄ ပါ ျပဌာနံဵ       ျပစံမှုြုိ ဆိုသညံ။ 

( ဂ )  ဗဟိုအဖးဲ  ဴ ဆိသုညံမ္ာ ဥပေဒ ပုဒံမ ၃  )                             

အြြမံဵဖြံမှုတိုြံဖ့ြံေရဵဗဟိုအဖးဲ ြုိဴ ဆိုသညံ။ 

( ဃ )  လုပံငနံဵေြာံမတီ ဆိုသညံမ္ာ နညံဵဥပေဒ  ၃ အရ ဗဟို အဖးဲ ြဴဖးဲ စဴညံဵစထာဵေသာ 

အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဴဳမှုဆိုငံရာျပစံမှုမ့ာဵအာဵ တာဵဆီဵန္ိမံနငံဵျခငံဵ 

လုပံငနံဵ ေြာံမတီြုိ ဆိုသညံ။ 

( င )  သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူ ဆိုသညံမ္ာ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵ ေြာငံစီ ၏ 

ေြြညာခ့ြံအရေသာံလညံဵေြာငံဵ၊ ဥပေဒ ပုဒံမ ၆ (င) န္ငဴံ နညံဵဥပေဒ ၉(ဂ) အရ 

အြြမံဵဖြံသမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ ဗဟုိအဖးဲြဴ သတံမ္တံျခငံဵ 

ခဳထာဵ ရသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ  ဴအစညံဵ၊ အသငံဵ အဖးဲ  ဴသိုမဴဟတုံ အုပံစုြုိ ဆို သညံ။ 



 

(စ) ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံ ဆိုသညံမ္ာ ေငးေြြဵခဝါခ့မှုတိုြံဖ့ြံေရဵဥပေဒအရ 

သတငံဵပုိရဴနံသတံမ္တံထာဵသညဴံ သတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵအေနျဖငဴံ ယငံဵဥပေဒအရ 

သတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵအာဵ လိုြံနာေဆာငံရးြံေစေရဵအတးြံ ှြီဵြြပံရနံ ေငးေြြဵ 

ခဝါခ့မှုတိုြံဖ့ြံေရဵဗဟိုအဖးဲ  ဴြ တာဝနံေပဵအပံျခငံဵခဳရသူြုိဆိုသညံ။ 

(ဆ) သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵ ဆိုသညံမ္ာ ေငးေြြဵခဝါခ့မှု တိုြံဖ့ြံေရဵဥပေဒအရ သတငံဵ 

ပိ ု ရဴနံသတံမ္တံထာဵသညံဴ ဘဏံန္ငံ ဴေငးေရဵေြြဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၊ ေငးေရဵ 

ေြြဵေရဵမဟုတံေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံ ဴြျွမံဵြ့ငံမှုဆိုငံရာ အသြံ 

ေမးဵဝမံဵေြ့ာငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵြိုဆိုသညံ။ ယငံဵစြာဵရပံတးငံ ေငးေြြဵခဝါခ့မှု  

တိုြံဖ့ြံေရဵဗဟိုအဖးဲ ြဴအခါအာဵေလ့ာံစးာ အမိနံ ဴေြြာံျငာစာထုတံျပနံ၍ သတငံဵ 

ပိုရဴနံ သတံမ္တံတာဝနံေပဵအပံျခငံဵခဳရသညံဴ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵလညံဵပါဝငံသညံ။  

 (ဇ) ေငးေြြဵဆုိသညံမ္ာ ျမနံမာနိုငံငဳေတာံဗဟိုဘဏံ သိုမဴဟတုံ ျပညံပနိုငံငဳတစံခုခုြ 

ထုတံေဝထာဵွပီဵ တရာဵဝငံလဲလ္ယံအသုဳဵ ျပုနိုငံသညံဴ ေငးဒဂဂါဵ၊ ေငးအေကြန္ငံဴ 

ေငးစြ္က ူမ့ာဵ၊ လွှ ဲေျပာငံဵနိ ုင ံေသာစာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ ေငးေပဵြတိ 

စာခ့ုပံမ့ာဵ၊ ေငးလွှဲလြံမ္တံမ့ာဵ၊ ခ့ြံလြံမ္တံမ့ာဵ၊ ေငးေခ့ဵစာခ့ုပံမ့ာဵ၊ ေငးတိုြံ 

စာခ့ုပံမ့ာဵ၊ ေကြဵွမီအာမခဳစာခ့ုပံမ့ာဵ၊ နိုငံငဳျခာဵသုဳဵေငးမ့ာဵ၊ ယငံဵေငးမ့ာဵန္ငံဴ 

ဆြံစပံေနေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵတစံမ့ိုဵမ့ိုဵ သိုမဴဟတုံ လြံမ္တံမ့ာဵြုိဆိုသညံ။ 

(စ့) ပစ္စညံဵဆိုသညံမ္ာ ျဒပံရ္ိသညံျဖစံေစ၊ မရ္ိသညံျဖစံေစ၊ ထိေတး၍ဴရနိုငံသညံျဖစံေစ၊ 

မရနိငုံသညံျဖစံေစ မညံသညံဴပုဳစဳျဖငံဴမဆို တညံရ္ိေသာ ေရွှ ေဴျပာငံဵနိုငံသညံဴ ပစ္စညံဵ 

သိုမဴဟတုံ မေရွှ ေဴျပာငံဵနိုငံ သညံဴပစ္စညံဵြုိ ဆိုသညံ။ ယငံဵစြာဵရပံတးငံ ပစ္စညံဵန္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ ပိုငံဆိုငံေြြာငံဵ စာရးြံစာတမံဵအမ္တံအသာဵ၊ အီလြံထေရာနစံ 

နညံဵလမံဵျဖငံဴ ပစ္စညံဵြုိအသုဳဵ ခ့၍ ေဆာငံရးြံရာမ္ရရ္ိသညံဴ အြ့ိုဵအျမတံ၊ အခးငံဴ 

အေရဵ၊ အစုေပ်အျမတံ၊ ပိုငံဆိုငံခးငံဴန္ငံဴ အျခာဵဝငံေငးမ့ာဵလညံဵပါဝငံသညံ။  

(ည) တာဵျမစံ     ဆိသုညံမ္ာ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူန္ငံဴ ဆြံနးယံေနသညံဴ 

ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟတုံ အုပံစုပိုငံ ပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ရနံပုဳေငး 

မ့ာဵန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ေငးေြြဵဝနံေဆာငံမှု၊ ေငးေြြဵလွှဲေျပာငံဵမှု မျပုလုပံရနံ ဗဟို 

အဖးဲ ြဴ အမိနံထဴုတံျပနံ တာဵျမစံျခငံဵြုိ ဆိုသညံ။ 

(ဋ ) ထိနံဵခ့ုပံမိနံ ဴဆိုသညံမ္ာ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူန္ငံဴဆြံနးယံေနသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ 

အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အုပံစုပိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို 

တနညံဵနညံဵျဖငံဴ ေျပာငံဵလဲျခငံဵ၊ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ၊ ေဖ့ာြံဖ့ြံျခငံဵ၊ ဖုဳဵြးယံျခငံဵ 

တိုမဴျပုနိုငံေစရနံ ဗဟိုအဖးဲ ြဴ အမိနံ ဴထုတံျပနံထိနံဵခ့ုပံျခငံဵြုိဆိုသညံ။   



 

(ဌ ) ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳ ေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံ ဆိုသညံမ္ာ ြုလသမဂ္ဂပဋိဉာဲံစာခ့ုပံ 

အခနံဵ(၇)ပါ ျပဌာနံဵခ့ြံမ့ာဵအရ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ၏ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံ 

ြုိဆိုသညံ။ 

(ဍ ) ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီ ဆိုသညံမ္ာ 

ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံအမ္တံ ၁၂၆၇ ေြာံမတီန္ငံဴ ၁၉၈၈ 

ေြာံမတီမ့ာဵအပါအဝငံ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံ  ဆိုငံရာ 

အေရဵယူေဆာငံရးြံေရဵေြာံမတီ အသီဵသီဵြုိ ဆိုသညံ။ 

(ဎ)               ၊            ဆုိသညံမ္ာ အြြမံဵဖြံမှု သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံမှု 

ြုိေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှုဆိုငံရာ ျပစံမှုန္ငံဴဆြံစပံသညံဴ ေငးေြြဵ၊ ပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ စပံ 

လ့ဲံဵ၍ စုဳစမံဵစစံေဆဵျခငံဵခဳရသူမဟတုံဘဲ အဆိုပါေငးေြြဵန္ငံဴပစ္စညံဵတစံခုခုြုိ 

သေဘာရိုဵျဖငံ ဴ အဖိ ုဵစာဵနာဵေပဵ၍ တစံနညံဵနညံဵျဖငံ ဴ  လွှဲေျပာငံဵရယူထာဵွပီဵ 

လြဝံယံထာဵရ္ိသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵြုိ ဆိုသညံ။ 

အခနံဵ   ) 

ျပညံတးငံဵအြြမံဵဖြံသမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵန္ငဴံ 

ထိနံဵခ့ုပံမိနံထုဴတံျပနံျခငံဵ 

၃။ ဗဟုိအဖးဲသဴညံ ေအာြံပါအေျခအေနတစံရပံရပံေပ်ေပါြံလျှငံ အဖးဲအဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ

သိုမဴဟတုံ အုပံစုတစံခုခုြုိ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံလညံဵေြာငံဵ၊ သူတစံဦဵဦဵြုိ အြြမံဵဖြံ 

သမာဵအျဖစံလညံဵေြာငံဵ ေဆာလ့ငံစးာသတံမ္တံေြြညာနိုငံရနံ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ

တငံျပအတညံျပုခ့ြံ ရယူရမညံ - 

 (ြ) လုပံငနံဵေြာံမတီန္ငံဴ          ၊                     ၊ ေငးေြြဵဆိုငံရာ 

စု ဳစမံဵေထာြံလ္မံဵေရဵအဖးဲ  ဴသိ ု မဴဟုတံ တာဵဆီဵန္ ိမံနငံဵေရဵအဖး ဲ မဴ့ာဵမ္  

တငံျပျခငံဵ၊ 

 (ခ) နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံ တစံခုခု၏ ေတာငံဵဆိုခ့ြံြုိ လြခံဳရရ္ိျခငံဵ၊ 

 (ဂ) နိုငံငဳေတာံန္ငံဴ အမ့ာဵျပညံသူအေပ် ရုတံခ့ညံဵအန္တရာယံြ့ေရာြံနိုငံသညံဴ 

အေျခအေနရ္ိျခငံဵ။ 

၄။ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံတစံခုခုသညံ နညံဵဥပေဒ ၃(ခ)အရ အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ 

အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံသတမံ္တံေြြညာရနံ ေတာငံဵဆိုခ့ြံတစံရပံြိုဗဟိအုဖးဲ သဴို ဴ နိုငံငဳျခာဵေရဵ 

ဝနံှြီဵဌာနမ္တစံဆငံဴ သဳတမနံနညံဵလမံဵျဖငံဴ တငံသးငံဵရမညံ။ 



 

၅။ အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာေပဵရနံ 

ေတာငံဵဆိုခ့ြံတစံရပံတးငံ ေအာြံပါအခ့ြံမ့ာဵအာဵ ျမနံမာဘာသာျဖငံဴျဖစံေစ အဂဂလိပံဘာသာ 

ျဖငံဴျဖစံေစ ေတာငံဵဆိုရမညံ- 

 (ြ)                                                                

                                                                    

                                           ၊ 

( ခ )                                                                  

                                                                      

                                                        -  

  )                                   ၊ 

  )                                     ၊ 

( ဂ )                                                                 

                              ၊ 

 ဃ)                                                            

                                                            ၊ 

(င ) ေတာငံဵဆိုသညံဴနိုငံငဳ၏ ဆြံသးယံေဆာငံရးြံရမညံဴ ဌာန၊ ပုဂ္ဂိုလံ၊ လိပံစာ။ 

၆။ ဗဟုိအဖးဲသဴညံ          ၃                    ြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵေြာငံစီဆဳု ျဵဖတံခ့ြံ 

အမ္တံ ၁၃၇၃ တးငံ ေဖာျံပထာဵသညံဴ အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ 

သတမံ္တံေြြညာျခငံဵဆိုငံရာ စဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵ        ေအာြံေဖာံျပပါအခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ 

ြုိြံညီသညံဟု ယုဳြြညံရနံ ြ့ိုဵေြြာငံဵခိုငံလုဳသညံဴ အေျခခဳအခ့ြံမ့ာဵရ္ိသညံဟု ယူဆပါြ 

သတမံ္တံေြြညာနိုငံရနံ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴတငံျပရမညံ-.  

   )                                ၊ 

 (ခ)  အြြမံဵဖြံလုပံရပံြုိ ြ့ူဵလးနံခဲဴေသာ သိုမဴဟတုံ ြ့ူဵလးနံရနံ အာဵထုတံ 

ခဲဴေသာ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵဖြံလုပံရပံြ့ူဵလးနံရာတးငံ သိုမဴဟုတံ ေထာြံပဳဴ 

ရာတးငံပါဝငံခဲဴေသာ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟတုံ အုပံစု၊ 

 (ဂ) သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟတံု 

အုပံစုတစံရပံရပံြ တိုြံရိုြံျဖစံေစ၊ သးယံဝိုြံ၍ျဖစံေစ ပိုငံဆိုငံေသာ 

သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံထာဵျခငံဵခဳရေသာ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ

သိုမဴဟတုံ အုပံစု၊ 



 

 (ဃ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစု တစံခုခုအျဖစံ သတံမ္တံ 

ထာဵျခငံဵခဳရသူ၏ ြုိယံစာဵျဖစံေစ သိုမဴဟုတံ ေွှနံြြာဵခ့ြံအရ ျဖစံေစ 

ေဆာငံရးြံသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟတုံ အုပံစု။ 

၇။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ နညံဵဥပေဒ ၃အရ သတမံ္တံေြြညာရနံအဆိုျပုခ့ြံြုိ  ျပညံေထာငံစု 

အစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ တငံျပရာတးငံ ေအာြံေဖာံျပပါ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵန္ငံဴ အေထာြံအထာဵ 

မ့ာဵပါဝငံရမညံ- 

 (ြ) ြုိယံေရဵ အခ့ြံအလြံ အပါအဝငံ လိုအပံေသာအေထာြံအထာဵ / စာရးြံ 

စာတမံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ခ )  ျဖစံစဲံ အြ့ဲံဵခ့ုပံ၊ 

 ( ဂ )  ေတးရဴ္ိခ့ြံ၊ 

 (ဃ) သုဳဵ သပံတငံျပခ့ြံ၊ 

 ( င )  အျခာဵလိုအပံေသာ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵ။ 

၈။              ထိနံဵခ့ုပံမိနံအဴာဵ ှြိုတငံသတေိပဵျခငံဵန္ငံဴ ေန္ာငံဴေန္ဵြြနံြဴြာျခငံဵမ့ာဵ 

မရိ္ေစဘဲ သတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵအပါအဝငံ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငဴံအဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵသုိ ဴ ထုတံျပနံရနံလုပံငနံဵ 

ေြာံမတီြုိ ေွှနံြြာဵရမညံ။  

၉။                                                                          

             အတညံျပုခ့ြံရရ္ိပါြ             - 

   ) လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟတုံ အုပံစုတစံရပံအာဵ အြြမံဵဖြံ 

သမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာသညံန္ငဴံ တစံွပိုငံနြံ 

နညံဵဥပေဒ ၈ န္ငံဴအညီေဆာငံရးြံရနံ လုပံငနံဵေြာံမတီြုိ ေွှနံြြာဵရမညံ။ 

 (ခ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵဖြံအဖးဲအဴစညံဵအျဖစံ သတံမ္တံ ေြြညာ 

ခ့ြံအာဵမပယံဖ့ြံသေရး ဴသတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵအေနျဖငဴံ ထိနံဵခ့ု ပံမိနံ ဴအတုိငံဵ 

လိုြံနာေဆာငံရးြံမှုရ္ိေစေရဵှြီဵြြပံရနံ လုပံငနံဵေြာံမတီြုိ ေွှနံြြာဵရ 

မညံ။ 

 (ဂ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအဖးဲ အဴစညံဵအျဖစံ သတံမ္တံခ့ြံ 

မ့ာဵန္ငံဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံမဴ့ာဵြုိ နိုငံငဳေတာံျပနံတမံဵ၊ ဗဟိုအဖးဲ နဴ္ငံဴ ျမနံမာနိုငံငဳရဲ 

တပံဖးဲ တဴို၏ဴ အငံတာနြံစာမ့ြံန္ာမ့ာဵတးငံ ထုတံျပနံေြြညာရမညံ။ 



 

 (ဃ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵဖြံအဖးဲ အဴစညံဵအျဖစံသတမံ္တံေြြညာ 

ခ့ြံြုိ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵဆိုငံရာဆုဳဵျဖတံခ့ြံေြာံမတီန္ငံဴ      ေတာငံဵဆို 

လိုသညံ ဴ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံတို၏ဴ သတမံ္တံေြြညာခ့ြံစာရငံဵမ့ာဵတးငံ 

ထညဴံသးငံဵနုိငံရနံအတးြံ နုိငံငဳျခာဵေရဵဝနံှြီဵဌာနမ္တစံဆငဴံ ြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵ 

ဆိုငံရာဆုဳဵျဖတံခ့ြံေြာံမတီန္ငံဴ သြံဆိုငံရာနိုငံငဳျခာဵအာဏာပိုငံမ့ာဵထဳသို ဴ

ဆြံသးယံ အေြြာငံဵြြာဵရမညံ။ 

 (င) နညံဵဥပေဒ    တးငံေဖာံျပထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို ေဖာထံုတံျခငံဵ၊ 

                                ၊ တညံေနရာအတညံျပုျခငံဵ သိုမဴဟတံု 

အေရအတးြံ သတံမ္တံျခငံဵမ့ာဵေဆာငံရးြံရနံ လုပံငနံဵေြာံမတီြုိ ေွှနံြြာဵ 

ရမညံ။ 

၁၀။ နညံဵဥပေဒ ၈ န္ငံဴ ၉ အရ ထိနံဵခ့ုပံမိနံထဴုတံျပနံရာတးငံ ေအာြံေဖာံျပပါ အခ့ြံမ့ာဵ 

ပါဝငံရမညံ- 

 (ြ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵ 

ခဳရသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အုပံစုသာမြ 

အြြမံဵဖြံမှုလုပံရပံ၊ ပူဵေပါငံဵြြဳစညံမှု သိုမဴဟတုံ ွခိမံဵေျခာြံမှုန္ငဴံ 

ဆြံနးယံသညံဴ ပုဂ္ဂ ိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိ ု မဴဟုတံ အုပံစု     

ပိုငံဆိုငံသညံဴ သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ                 ရနံပုဳေငးအာဵလုဳဵ၊ 

 (ခ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵ ဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵ 

ခဳရသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟတုံ အုပံစုမ့ာဵြ  အာဵလုဳဵ 

ျဖစံေစ၊ ပူဵတး၍ဲျဖစံေစ၊ တိုြံရိုြံျဖစံေစ၊ သးယံဝိုြံ၍ျဖစံေစ ပိုငံဆိုငံသညံဴ 

သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ                 ရနံပုဳေငးမ့ာဵ၊ 

 (ဂ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵ ဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵ 

ခဳရသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟတုံ အုပံစုမ့ာဵြ  တိုြံရုိြံ 

ျဖစံေစ၊ သးယံဝိုြံ၍ျဖစံ   ပိုငံဆိုငံသညံဴ သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာပိုငံဆိုငံမှုမ့ာဵမ္ ဆငံဵသြံလာသညံဴ 

သိုမဴဟတုံ ျဖစံထးနံဵလာသညံဴ                ရနံပုဳေငးမ့ာဵ၊ 

 (ဃ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵ ဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵ 

ခဳရသညဴံ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲအဴစညံ ၊ဵ အသငံဵအဖးဲ ဴသုိမဴဟုတံ အုပံစုမ့ာဵ၏ ြုိယံစာ  ဵသုိမဴဟုတံ 

၎ငံဵတို၏ဴ ေွှနံြြာဵခ့ြံျဖငံဴေဆာငံရးြံသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ  ဴ

အစညံဵမ့ာဵ၏ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာ ပိုငံဆိုငံမှုမ့ာဵ။ 



 

၁၁။ ဥပေဒ ပုဒံမ ၆(ဍ) န္ငံဴအညီ  ထိနံဵခ့ုပံမိနံတဴစံရပံအာဵ ထုတံျပနံျခငံဵခဳရ             

ျမနံမာနိုငငံဳသာဵမဆို သိုမဴဟုတံ ျမနံမာနိုငံငဳအတးငံဵေနထိုငံသညံဴ သိုမဴဟုတံ တညံရ္ိသညံဴ မညံသညံဴ 

လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵမဆို သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵြ 

တုိြံရုိြံျဖစံေစ၊ သးယံဝုိြံ၍ျဖစံေစ ပုိငံဆုိငံသညဴံ သုိမဴဟုတံ ထိနံဵခ့ုပံသညဴံလူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ယငံဵတို၏ဴြုိယံစာဵ သိုမဴဟုတံ ယငံဵတို၏ဴေွှနံြြာဵခ့ြံအရ ေဆာငံရးြံသညံဴ 

လူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ အြ့ိုဵစီဵပးာဵအတးြံ တိုြံရုိြံျဖစံေစ၊ သးယံဝိုြံ၍ 

ျဖစံေစ ရနံပု ဳေငး သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာပိုငံဆိုငံမှုတစံစုဳတစံရာ၊ စီဵပးာဵေရဵအရငံဵအျမစံမ့ာဵ 

သိုမဴဟတုံ ဘဏ္ဍာေရဵ သိုမဴဟတုံ အျခာဵဆြံစပံဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵအာဵ ဗဟိအုဖးဲ ၏ဴ ခးငံဴျပုခ့ြံ 

        သိုမဴဟုတံ လုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ၏ သြံဆိုငံရာဆုဳဵျဖတံခ့ြံမ့ာဵန္ငံ ဴအညီ  အေြြာငံဵ 

ြြာဵခ့ြံမရ္ိဘဲ ေဆာငံရးြံေပဵျခငံဵမျပုလုပံရ။ 

၁၂။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ နညံဵဥပေဒ ၉(ဂ) န္ငံဴအညီ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵန္ငံဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံမဴ့ာဵ အာဵ 

ထုတံျပနံသညံဴအခါ ေအာြံေဖာံျပပါအခ့ြံအလြမံ့ာဵ ပါဝငံမှု ရ္ိေစ ရမညံ- 

 (ြ) အြြမံဵဖြံသမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵ၏ 

အေြြာငံဵအရငံဵ၊ 

 ( ခ )  သတမံ္တံေြြညာျခငံဵ၏ အြ့ိုဵသြံေရာြံမှုဆိုငံရာေဖာံျပခ့ြံ၊ 

 ( ဂ )  သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညဴံစာရငံဵမ္ ပယံဖ့ြံေပဵရနံ      ြုလသမဂ္ဂ၏ 

မေြ့နပံခ့ြံမ့ာဵ စု ဳစမံဵတငံျပသညံဴရု ဳဵသိ ု  ဴ တငံျပနိ ုင ံသညံဴအေျခအေနမ့ာဵ 

အပါအဝငံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴစာရငံဵမ္ ပယံဖ့ြံျခငံဵဆိုငံရာလုပံထုဳဵ 

လုပံနညံဵမ့ာဵ 

 (ဃ) ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴရနံပု ဳေငးမ့ာဵ                        ရယူအသုဳဵျပု 

နိုငံသညံဴ ချွငံဵခ့ြံမ့ာဵဆိုငံရာ ျပဌာနံဵခ့ြံမ့ာဵ။ 

အခနံဵ ၃) 

အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဴဳမှုဆုိငံရာ ျပစံမှုမ့ာဵအာဵ တာဵဆီဵနိ္မံနငံဵေရဵ လုပံငနံဵေြာံမတီ 

ဖးဲစဴညံ ျဵခငံဵန္ငဴံ ယငံဵ၏ လုပံပုိငံခးငဴံန္ငဴံ တာဝနံမ့ာဵ 

၁၃။ ဗဟိုအဖးဲ သဴညံ အြြမံဵဖြံမှုြိ ုေငးေြြဵေထာြံပဳ ဴမှု ဆိုငံရာျပစံမှုမ့ာဵအာဵ တာဵဆီဵ  

န္ိမံနငံဵေရဵြိစ္စရပံမ့ာဵန္ငံ ဴ ဤနညံဵဥပေဒတိုတဴးငံ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵေသာ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵြို 

ေဆာငံရးြံရနံ လုပံငနံဵေြာံမတီတစံရပံြုိ သငံဴေလ့ာံေသာပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵျဖငံဴ ဖးဲ စဴညံဵွပီဵ ေအာြံေဖာံ 

ျပပါ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵြုိ ေဆာငံရးြံေစနိုငံသညံ- 



 

 (ြ) အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှုဆိုငံရာျပစံမှုမ့ာဵြို တာဵဆီဵန္ိမံနငံဵေရဵ 

ြိစ္စရပံမ့ာဵ အေြာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးြံရသညံဴ          ၊             

         ၊ ေငးေြြဵဆိုငံရာစုဳစမံဵေထာြံလ္မံဵေရဵအဖးဲ ၊ဴ အျခာဵေသာ ျပညံတးငံဵ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးြံျခငံဵ၊ သတငံဵဖလ္ယံျခငံဵန္ငံဴ မိတံဖြံ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးြံျခငံဵ၊ 

 ( ခ )  အြြမံဵဖြံမှုြုိေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှု ဆိုငံရာျပစံမှုမ့ာဵအာဵ တာဵဆီဵန္ိမံနငံဵေရဵ 

ြိစ္စရပံမ့ာဵ    အေြာငံ အထညံေဖာေံဆာငံရးြံရာတးငံ အေထာြံအြူျဖစံေစေရဵ 

အတးြံ အစိုဵရဌာနမ့ာဵန္ငံဴအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵအတးြံ အသိပညာေပဵျခငံဵ၊ ေလဴြ့ငံဴ 

သငံတနံဵေပဵျခငံဵန္ငံဴ        အြူအညီအေထာြံအပဳဴမ့ာဵေပဵျခငံဵ၊ 

 ( ဂ )            ၄၇  )    စုဳစမံဵစစံေဆဵသညံဴအဖးဲ ၏ဴအစီရငံခဳစာ    ျပနံလညံ 

သုဳဵ သပံျခငံဵန္ငံဴ                           ၊ 

 (ဃ) နညံဵဥပေဒ    တးငံေဖာံျပထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵန္ငံဴပတံသြံ၍ ေဖာံထုတံ ျခငံဵ၊ 

                               ၊ တညံေနရာ အတညံျပုျခငံဵ သိုမဴဟတုံ အေရ 

အတးြံ သတံမ္တံျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးြံရနံ န္ငဴံ တာဵျမစံမိနံ၊ဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံမဴ့ာဵ အေြာငံ 

အထညံေဖာံရနံ စဳုစမံဵစစံေဆဵေရဵ အဖးဲအဴာဵ ေွှနံြြာဵျခငံဵ၊ 

 ( င )  နညံဵဥပေဒ ၃၂၊ နညံဵဥပေဒခးဲ(င)အရ ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံမ့ာဵြ တငံျပ သညဴံ 

အေရဵယူေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵန္ငဴံ ှြီဵြြပံေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵြုိ ြုလသမဂ္ဂ လဳုျခုဳ ေရဵ 

ေြာငံစီဆဳုဵျဖတံခ့ြံေြာံမတီသုိ ဴသတငံဵေပဵပုိျဴခငံဵ။ 

၁၄။           ၃                    လုပံငနံဵေြာံမတီသညံ ထိနံဵခ့ုပံမိနံ ဴအာဵ ထုတံျပနံ 

ွပီဵလျှငံ ေအာြံပါတိုြဴို ေဆာငံရးြံရမညံ- 

 (ြ) အဆုိပါသတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူစာရငံဵအာဵ သတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵထဳခ့ြံခ့ငံဵ 

ျဖနံေဴဝရမညံဴအျပငံ ယငံဵတိုအဴေနျဖငံဴ ေတးရဴ္ိခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ နညံဵဥပေဒ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ 

၃၆ န္ငဴံ ၃၇ တုိအဴရ အေရဵယူေဆာငံရးြံခ့ြံမ့ာဵြုိ ျပနံလညံတငံျပရနံ ေွှနံြြာဵ     ၊ 

 ( ခ )  နညံဵဥပေဒခးဲ (ြ)အရ                           သတငံဵပိုခဴ့ြံ တစံစုဳတစရံာြို 

လြခံဳရရ္ိပါြ ဗဟိအုဖးဲ ထဴဳ ျပနံလညံတငံျပ     ၊ 

 ( ဂ )  သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူစာရငံဵြုိ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵ ေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံ 

ဆိုငံရာေြာံမတီန္ငံဴ မိမိေတာငံဵဆိုလိုသညံဴ နိုငံငဳျခာဵ တိုငံဵျပညံမ့ာဵ၏ သြံဆိုငံရာ 

သတမံ္တံ ေြြညာခ့ြံစာရငံဵမ့ာဵတးငံ ထညံဴသးငံဵနိုငံရနံအတးြံ နိုငံငဳျခာဵေရဵ 

ဝနံှြီဵဌာနန္ငံဴညှိနှိုငံဵ၍ ြုလသမဂ္ဂ လုဳျခုဳေရဵေြာငံစီန္ငံဴ သြံဆိုငံရာ နိုငံငဳျခာဵ 

အာဏာပိုငံမ့ာဵထဳသို ဴဆြံသးယံ အေြြာငံဵြြာဵ     ။  



 

အခနံဵ(၄) 

အြြမံဵဖြံသမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအုပံစုအျဖစံ ြုလသမဂ္ဂြ သတံမ္တံခ့ြံြုိ 

ေြြညာျခငံဵန္ငဴံ ထိနံဵခ့ု ပံမိနံထုဴတံျပနံျခငံဵ 

၁၅။ နိုငံငဳျခာဵေရဵဝနံှြီဵဌာနသညံ         ၊           ၊                             

                                                                           

သြံဆုိငံရာ ြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵ ေြာငံစီဆဳုဵျဖတံခ့ြံ        ေြာံမတီ၏ အေြြာငံဵြြာဵစာရရ္ိ 

     ဗဟိုအဖးဲ သဴို ဴခ့ြံခ့ငံဵ အေြြာငံဵြြာဵရမညံ။  

၁၆။ နညံဵဥပေဒ ၁၅ အရေပဵပိုသဴညံဴ အေြြာငံဵြြာဵစာရရ္ိသညံဴအခါ ဗဟိုအဖးဲ သဴညံ- 

  (ြ) သတငံဵပိုအဴဖး ဲ အဴစညံဵမ့ာဵအပါအဝငံ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴ အဖးဲ အဴစညံဵအာဵလုဳဵထဳသို  ဴ

ှြိုတငံသတိေပဵျခငံဵန္ငံဴ ေန္ာငံဴေန္ဵြြနံြဴြာျခငံဵမ့ာဵမရ္ိေစဘဲ ထိနံဵခ့ုပံမိနံြုိဴ 

ထုတံျပနံရမညံ။ 

 ( ခ )  ြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵေြာငံစီဆဳုဵျဖတံခ့ြံဆုိငံရာေြာံမတီ၏ သတံမ္တံေြြညာခ့ြံ 

ြုိ သိရ္ိွပီဵ ဤနညံဵဥပေဒ၏ နညံဵဥပေဒခးဲ (ြ) အရ ထိနံဵခ့ုပံမိနံ ဴြို ထုတံျပနံွပီဵ 

သညံန္ငံဴတစံွပိုငံနြံ နညံဵဥပေဒ ၉၊ နညံဵဥပေဒခးဲ (ြ)၊ (ခ)၊  ဂ)၊  ဃ) န္ငံဴ   ) 

တိုပဴါျပဌာနံဵခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴအညီ ခ့ြံခ့ငံဵဆြံလြံ ေဆာငံရးြံရမညံ။ 

အခနံဵ(၅) 

သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴသိုမဴဟုတံ အုပံစုမ့ာဵအာဵ 

အတညံျပုေဖာံထုတံျခငံဵ 

၁၇။ လုပံငနံဵေြာံမတီသညံ - 

(ြ) ဥပေဒ ပုဒံမ ၆(င) တးငံျပဌာနံဵထာဵခ့ြံန္ငံဴအညီ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵ ေြာငံစီ 

ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီြ သတမံ္တံထာဵသညံဴ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵ 

ဆိုငံရာ စဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ နညံဵဥပေဒ ၆တးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ျပညံတးငံဵ 

သတမံ္တံေြြညာျခငံဵ ဆိုငံရာစဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ ြုိြံညီသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ 

အဖးဲ အဴစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အုပံစု၏အမညံမ့ာဵြို              

ေဖာထံုတံရမညံ။ 

 ( ခ )  ြုလသမဂ္ဂလုဳ ျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီြ သတံမ္တံ 

ေြြညာျခငံဵဆိုငံရာစဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ ြုိြံညီသညံဴ ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၊ 

အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အုပံစုမ့ာဵ၏အမညံမ့ာဵြို  နိုငံငဳျခာဵေရဵဝနံှြီဵဌာနမ္ 

တစံဆငံဴသြံဆိုငံရာ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာ ေြာံမတီ 

မ့ာဵသို ဴအဆိုျပုတငံပရမညံ။ 



 

၁၈။  နညံဵဥပေဒ  ၇ ပါျပဌာနံဵခ့ြံမ့ာဵအရ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ နညံဵဥပေဒ ၆တးင ံေဖာျံပ ထာဵသညံဴ 

သတံမ္တံေြြညာျခငံဵဆုိငံရာစဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵ၊ ြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵေြာငံစီ ဆဳုဵျဖတံခ့ြံ 

ဆိုငံရာေြာံမတီ၏ သတံမ္တေံြြညာျခငံဵဆိုငံရာ စဳနှုနံဵသတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵအေပ် အေထာြံအပဳဴ 

ျဖစံေစသညံဴ သြံေသခဳအေထာြံအထာဵမ့ာဵ ခိုငံလုဳျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ ဆုဳဵျဖတံနိုငံေရဵ အတးြံ လိုအပံ 

ပါြ သြံဆိုငံရာအစိုဵရအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ တိုငံပငံညှိနှိုငံဵျခငံဵ၊ အြူအညီေတာငံဵခဳျခငံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးြံရမညံ။ 

၁၉။ မညံသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵမဆို မိမိတို၏ဴ လုပံငနံဵ တာဝနံ 

မ့ာဵေဆာငံရးြံစဲံ လူပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵတစံေယာြံ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵ တစံရပံရပံ 

သညံ နညံဵဥပေဒ ၆ တးငံျပဌာနံဵထာဵသညံဴ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵဆိုငံရာစဳနှုနံဵ သိုမဴဟုတံ 

ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီမ့ာဵ၏ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵဆိုငံရာ 

စဳနှုနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ြုိြံညီနိုငံေြြာငံဵ သတငံဵအခ့ြံအလြံတစံစုဳတစံရာြုိ ေတးရဴ္ိခဲဴလျှငံ သိုမဴဟုတံ 

ထိုသိုြုိဴြံညီသညံဟု ယုဳြြညံရနံထိုြံသငံဴေသာအေြြာငံဵရငံဵခဳမ့ာဵရ္ိလျှငံ လျှို ဝဴ္ြံသတငံဵ 

အခ့ြံအလြံြုိ                                                   ၊                     

           ခ့ြံခ့ငံဵတငံျပရမညံ။ 

၂၀။ အစုိဵရအဖးဲြဴ နညံဵဥပေဒ၉  )အရ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵြုိေဆာငံရးြံရာတးငံအေထာြံအပဴဳ 

ျဖစံေစရနံအတးြံ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ  လိုအပံသညံဴ သြံဆိုငံရာ 

ေထာြံလ္မံဵေရဵ     မ့ာဵအပါအဝငံ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵြို ဗဟိုအဖးဲ သဴိ ု  ဴ ေပဵအပံ 

ရမညံ။  

၂၁။ နညံဵဥပေဒ ၆ တးငံျပဌာနံဵထာဵသညံဴ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵဆိုငံရာစဳနှုနံဵ သိုမဴဟတုံ ြုလ 

သမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီ၏ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵ ဆိုငံရာစဳနှုနံဵ 

မ့ာဵန္ငံဴ ြုိြံညီနိုငံဖးယံရ္ိသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ တစံဦဵတစံေယာြံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵ သိုမဴဟုတံ 

အသငံဵအဖးဲ တဴစံရပံရပံဆိုငံရာ သတငံဵအခ့ြံအလြံြုိ လြခံဳရရ္ိသညံဴ သိုမဴဟုတံ အျခာဵ 

တစံနညံဵနညံဵျဖငံဴသိရ္ိသညံဴအစိုဵရဌာနအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံအဆိုပါသတငံဵအခ့ြံလြံြို  

ဗဟိုအဖးဲ သဴိ ု  ဴခ့ြံခ့ငံဵတငံျပရမညံ။  

၂၂။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ သြံဆိုငံရာြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာ ေြာံမတီသို ဴ

အမညံ စာရငံဵမ့ာဵအဆိုျပုတငံျပရာတးငံ - 

(ြ) သြံဆိုငံရာ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံတစံရပံရပံ တးင ံပါဝငံသညဴံ 

သိုမဴဟတုံ ယငံဵအရျပဌာနံဵသညံဴ အမညံစာရငံဵသတမံ္တံျခငံဵဆိုငံရာပုဳစဳမ့ာဵ အပါ 

အဝငံ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵြုိ လိုြံနာေဆာငံရးြံရမညံ။ 



 

( ခ )  မညံသူမညံဝါျဖစံေြြာငံဵ အတညံျပုေဖာံထုတံျခငံဵဆိုငံရာ လုဳေလာြံသညံဴ သတငံဵ 

အခ့ြံအလြံမ့ာဵ၊ သြံဆိုငံရာြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံ 

တစံရပံရပံအရ လိုအပံေသာ အျခာဵသြံဆိုငံရာသတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵ အပါ 

အဝငံ အဆိုျပုတငံသးငံဵျခငံဵခဳရသူ                   သတငံဵအခ့ြံအလြံ 

မ့ာဵြုိ            ေပဵအပံရမညံ။ 

( ဂ )                                                                          

                                                               ။  

၂၃။ ဤနညံဵဥပေဒမ့ာဵအရ စိစစံအတညံျပုေဖာံထုတံျခငံဵေဆာငံရးြံရနံအလိုငဴ္ာ ဗဟိုအဖးဲ သဴညံ 

အျခာဵေသာနိုငံငဳမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ ြုလသမဂ္ဂအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံ ဴ လိုအပံသလို တိုငံပငံညှိနှိုငံဵ 

နိုငံသညံ။ 

၂၄။                                                                           

                              လြံခဳရရ္ိသညံဴသတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵ အသုဳဵ ျပုျခငံဵန္ငံဴ ထုတံေဖာံ 

ေျပာြြာဵျခငံဵဆိုငံရာ ြနံသဴတံခ့ြံမ့ာဵြို ျပုလုပံနိငုံသညံ။ 

အခနံဵ(၆) 

စုဳစမံဵစစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ အေရဵယူျခငံဵ 

၂၅။ သတမံ္တံ ေြြညာျခငံဵ န္ငံဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံအဴာဵ ထုတံျပနံွပီဵေနာြံ လုပံငနံဵေြာံမတီသညံ 

ဥပေဒ ပုဒံမ ၄၇၊ ပုဒံမခးဲ (ခ) န္ငံဴအညီ အြြမံဵဖြံမှုြုိေငးေြြဵေထာြံပဳဴမှု ဆိုငံရာျပစံမှု ြို စုဳစမံဵ 

စစံေဆဵရနံအတးြံ    တစံမှုခ့ငံဵအလိုြံ              စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ ြုိဴ                 

                                                          ၃)          ဖးဲ စဴညံဵနိငုံသညံ။ 

၂၆။  လုပံငနံဵေြာံမတီသညံ နညံဵဥပေဒ ၂၅အရ ဖးဲ စဴညံဵေသာ စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ  ဴ ြုိျဖစံေစ၊ 

တာဵဆီဵန္ိမံနငံဵေရဵအဖးဲ ြုိဴ ျဖစံေစ၊ ေငးေြြဵဆိုငံရာစုစဳမံဵေထာြံလ္မံဵေရဵအဖးဲ မဴ္ တပံဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵြို 

ျဖစံေစ ေအာြံေဖာံျပပါ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵြုိ        ေဆာငံရးြံနိုငံသညံ- 

(ြ) အြြမံဵဖြံမှုြ့ူဵလးနံရာမ္ရရ္ိသညံဴ ေငးေြြဵန္ငံဴပစ္စညံဵမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ ထိုသိုေဴသာ 

ျပစံမှုမ့ာဵြ့ူ ဵလးနံရနံအတးြံ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံသမာဵ သုိမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံ 

အုပံစုအတးြံ ေငးေြြဵန္ငံ ဴပစ္စညံဵမ့ာဵ စုေဆာငံဵျခငံဵ၊     ေြာြံခဳျခငံဵ၊ 

လြခံဳျခငံဵ၊ လြဝံယံထာဵျခငံဵ သိုမဴဟတုံ အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဳဴ 

သူမ့ာဵ၏ပိုငံဆိုငံမှုမ့ာဵန္ငံဴ ြးငံဵဆြံမ့ာဵ ြိုေဖာံထုတံျခငံဵ၊ 

( ခ )  အြြမံဵဖြံ                       သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံမှုြို ေငးေြြဵ ေထာြံပဳဴ 

သူမ့ာဵ၏ ေငးေြြဵန္ငံဴပစ္စညံဵမ့ာဵြုိ ရ္ာေဖးျခငံဵ၊ တာဵဆီဵျခငံဵ၊ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵန္ငံဴ 

သြံေသခဳပစ္စညံဵအျဖစံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊ 



 

( ဂ )  အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဳဴရနံအတးြံ အျခာဵသူတစံဦဵတစံေယာြံ၏ 

အမညံျဖငံဴထာဵရ္ိသညံဴ သိုမဴဟတုံ ထိုသ၏ူလြံဝယံတးငံထာဵရ္ိသညံဴ အေဆာြံ 

အဦဵ၊ ေျမြးြံမ့ာဵန္ငံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵြုိ စစံေဆဵျခငံဵ၊ ရ္ာေဖးျခငံဵန္ငံဴ သြံေသခဳ 

ပစ္စညံဵအျဖစံ သိမံဵ ဆညံဵျခငံဵ၊ 

(ဃ) စုဳစမံဵစစံေဆဵေနသညံဴြာလအတးငံဵ နညံဵဥပေဒခးဲ (ခ) န္ငံဴ (ဂ)တိုအဴရ သိမံဵဆညံဵ 

ထာဵသညံဴ သြံေသခဳပစ္စညံဵမ့ာဵြုိ အျခာဵတစံနညံဵနညံဵျဖငံဴ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ 

မျပုလုပံရနံ တာဵျမစံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ခ့ိပံပိတံျခငံဵ၊ 

( င )                                              ေငးေရဵေြြဵေရဵမ္တံတမံဵမ့ာဵ 

သုိမဴဟုတံ အျခာဵေသာ မ္တံတမံဵမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵျခငံဵ၊ ရ္ာေဖးသမိံဵဆညံဵျခငံဵ၊ 

သြံဆိုငံရာမ္တံတမံဵမ့ာဵ စစံေဆဵြြညံဴရှုျခငံဵ၊ မိတ္တ ူြူဵယူျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံပါြ 

သြံေသခဳပစ္စညံဵအျဖစံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊ 

( စ )  စုဳစမံဵစစံေဆဵျခငံဵခဳရသူထဳမ္ျဖစံေစ၊ အျခာဵေသာလူပုဂ္ဂိုလံထဳမ္ျဖစံေစ၊ အစိုဵရဌာန 

မ့ာဵန္ငံဴ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵထဳမ္ျဖစံေစ၊ ဘဏံန္ငံဴေငးေရဵေြြဵေရဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ 

ထဳမ္ျဖစံေစ လုိအပံေသာအေထာြံအထာဵမ့ာဵြုိ ေတာငံဵခဳရယူျခငံဵန္ငဴံ စစံေဆဵျခငံဵ။ 

၂၇။ သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ ဤနညံဵဥပေဒအရ တာဝနံေပဵအပံသညံဴ စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵ 

အဖးဲ ဴ   ေငးေရဵေြြဵေရဵန္ငံဴအျခာဵမ္တံတမံဵမ့ာဵ    စစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ မိတ္တ ူြူဵယူျခငံဵတိုြုိဴ 

ခးငံဴျပုရမညံ။  

၂၈။ စုဳစမံဵစစံေဆဵသညံဴြာလအတးငံဵ လူပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵတစံေယာြံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵ 

တစံရပံရပံသညံ အြြမံဵဖြံမှုြိုေငးေြြဵေထာြံပဳဴသညံဴျပစံမှုြိုြ့ူဵလးနံေြြာငံဵ ေတးရဴ္ိရပါြ 

စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ သဴညံ လုပံငနံဵေြာံမတီသုိတဴငံျပွပီဵ ေအာြံေဖာံျပပါတိုြိဴု ေဆာငံရးြံ 

ရမည-ံ 

(ြ) ဥပေဒပါျပစံမှုတစံရပံရပံျဖငံဴ အေရဵယူေဆာငံ ရးြံဆဲျဖစံေသာ အမှုြိစ္စရပံျဖစံပါြ 

တရာဵစးဲဆိုအေရဵယူနိုငံရနံယငံဵအဖးဲ အဴစညံဵထဳလွှဲေျပာငံဵေပဵျခငံဵ၊ 

( ခ )  ဥပေဒပါျပစံမှုတစံရပံရပံျဖငံဴ အေရဵယူ ေဆာငံရးြံ ထာဵျခငံဵမရ္ိသညံဴ ြိစ္စရပံ 

ျဖစံပါြ တရာဵလိုျပုလုပံ တရာဵစးဲ ဆိုျခငံဵ။ 

၂၉။ နညံဵဥပေဒ  ၈  ြ) အရ လွှဲေျပာငံဵေပဵရာတးငံ ေအာြံပါတိုပဴါဝငံရမညံ -  

 (ြ) စစံေဆဵေတးရဴ္ိခ့ြံအစီရငံခဳစာ၊  

 ( ခ )  သိမံဵဆညံဵထာဵေသာ သြံေသခဳပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ 



 

 ( ဂ )  တာဵျမစံမိနံထဴုတံျပနံထာဵေသာ စာရငံဵမ့ာဵ။ 

၃၀။ စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ သဴညံ စုဳစမံဵစစံေဆဵေနသညံဴ ြာလအတးငံဵ ရနံပုဳေငးန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ 

ေအာြံပါအမိနံတဴစံရပံရပံခ့မ္တံေပဵရနံ အေြြာငံဵေပ်ေပါြံလာလျှငံ လုပံငနံဵေြာံမတီသို ဴ

တငံျပ ရမညံ- 

(ြ) ထိနံဵခ့ုပံမိနံ  ဴ အတညံျဖစံမှု သိုမဴဟုတံ သြံတမံဵရ္ိမှုြို အေျချပု၍ေသာံ 

လညံဵေြာငံဵ၊ တရာဵလွှတံေတာံခ့ုပံြ နိုငံငဳဘဏ္ဍာအျဖစံသိမံဵဆညံဵျခငံဵအမိနံ ဴ

ထုတံျပနံသညံဴအခ့ိနံ အထိ လညံဵေြာငံဵ မညံသညံဴ ပစ္စညံဵ၊ ပစ္စညံဵြိရိယာမ့ာဵ 

သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာ အသုဳဵအေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵြိုမဆို လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ၊ 

ေျပာငံဵလဲျခငံဵ၊ အေနအထာဵ ေျပာငံဵလဲ           ဟတုံ ေရွှ ေဴျပာငံဵျခငံဵမျပုလုပံရနံ 

တာဵျမစံသညံဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံ၊ဴ 

 ( ခ )                                              ေငးေရဵေြြဵေရဵမ္တံတမံဵမ့ာဵ 

သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာမ္တံတမံဵမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵခးငံ ဴ၊ ရ္ာေဖးသိမံဵဆညံဵခးငံ ဴ၊  

သြံဆိုငံရာမ္တံတမံဵမ့ာဵ စစံေဆဵြြညံဴရှုခးငံဴ၊ မိတ္တ ူြူဵယူခးငံဴန္ငံဴ လိုအပံပါြ 

သြံေသခဳပစ္စညံဵအျဖစံ သိမံဵဆညံဵခးငံဴ၊ 

၃၁။ စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ သဴညံ - 

(ြ) စုဳစမံဵစစံေဆဵသညံဴ ြိစ္စရပံအသီဵသီဵ ြို လုဳျခုဳမှုအဆငံဴ သတမံ္တံထိနံဵသိမံဵ ထာဵရ္ိ 

ရမညံ၊ 

( ခ )  ေဆာငံရးြံခ့ြံမ့ာဵြုိ         ေြာံမတီသို ဴအစီရငံခဳတငံျပရမညံ။ 

အခနံဵ(၇) 

ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံတို၏ဴ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ 

၃၂။ ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံမ့ာဵသညံ- 

 (ြ) သတငံဵပိုအဴဖး ဲ အဴစညံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ဥပေဒန္ငံဴနညံဵဥပေဒတိုတဴးငံ ျပဌာနံဵထာဵရ္ိ 

ခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴအညီ သတငံဵေပဵပိုျဴခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ  ဆုဳဵျဖတံ နိုငံေရဵအတးြံ အန္တရာယံ 

အေျချပုှြီဵြြပံ ေဆာငံရးြံျခငံဵ နညံဵလမံဵန္ငံဴအညီ မိမိတို ဴသတမံ္တံထာဵရ္ိသညံဴ 

ြာလအပိုငံဵအျခာဵမ့ာဵတးငံ လုပံငနံဵခးငံျပငံပမ္ ှြီဵြြပံျခငံဵန္ငံဴ လုပံငနံဵခးငံသို ဴ

သးာဵေရာြံစစံေဆဵျခငံဵမ့ာဵြုိ ေဆာငံရးြံရမညံ။ 

 ( ခ )  လုပံငနံဵေြာံမတီန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးြံ၍ နညံဵဥပေဒမ့ာဵြိုထိေရာြံစးာ 

အေြာငံအထညံေဖာံနိုငံေရဵအလို ငဴ္ာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ လမံဵေွှနံခ့ြံမ့ာဵအာဵ 



 

ထုတံျပနံျခငံဵ၊ တိုဵတြံ ေအာငံလုပံေဆာငံျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံေသာအျခာဵ သတငံဵ 

အခ့ြံအလြံ မ့ာဵြုိ ျဖနံ ဴေဝျခငံဵတိုေဴဆာငံရးြံ နိုငံသညံ။ 

 ( ဂ )  သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ နညံဵဥပေဒမ့ာဵတးငံပါရ္ိသညံဴ မိမိ တို၏ဴ 

လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵြုိထမံဵေဆာငံရနံအလိုငဴ္ာ ဌာနတးငံဵထိနံဵခ့ုပံ ေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵ 

န္ငံဴ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵအာဵ အေြာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးြံမှုေသခ့ာေစေရဵ 

ှြီဵြြပံေဆာငံရးြံရမညံ။ 

  ဃ) နညံဵဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴအညီေဆာငံရးြံခဲဴသညံဴ ေစာငံဴြြညံဴစစံေဆဵမှုမ့ာဵန္ငံဴ ှြီဵြြပံ 

ေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵြုိ (၆)လတစံှြိမံ လုပံငနံဵေြာံမတီသို ဴတငံျပ ရမညံ။ 

 ( င )  နညံဵ ဥပေဒခးဲ (ဃ)န္ငံဴအညီ အေရဵယူေဆာငံရးြံမှုန္ငံဴ ှြီဵြြပံေဆာငံရးြံမှု မ့ာဵြုိ 

လုပံငနံဵေြာံမတီသို ဴအစီ ရငံခဳစာ တငံျပရမညံ။ 

အခနံဵ(၈) 

သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ 

၃၃။ လုပံငနံဵေြာံမတီြ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ  ဴ အစညံဵ သိုမဴဟုတံ အသငံဵအဖးဲ အဴာဵ အြြမံဵဖြံ 

သမာဵ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵအျဖစံ သတမံ္တံေြြညာခ့ြံစာရငံဵထုတံျပနံသညံဴအခါ သိုမဴဟတုံ 

ထိနံဵခ့ုပံမိနံထဴုတံျပနံသညံဴအခါ သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ နညံဵဥပေဒ ၁၀ တးငံ ေဖာံျပ 

ထာဵသညံဴရနံပုဳေငးမ့ာဵအပါအဝငံ မညံသညံဴရနံပုဳေငးမဆို မိမိတိုလဴြံဝယံတးငံ ရ္ိ/မရ္ိ ဆုဳဵျဖတံရနံ 

အလိုငဴ္ာ မိမိတို၏ဴ မ္တံတမံဵမ့ာဵြုိ ခ့ြံခ့ငံဵရ္ာေဖးစစံေဆဵျခငံဵျပုလုပံရမညံ။  

၃၄။ သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ နညံဵဥပေဒ ၃၃  အရ                 ထိနံဵခ့ုပံမိနံ ဴ

သိုမဴဟတုံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵန္ငံဴသြံဆိုငံသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ လြံဝယံတးငံရ္ိေြြာငံဵ        

ေတးရဴ္ိရပါြ-  

 (ြ) ဥပေဒန္ငဴံ ဤနညံဵဥပေဒအရထိနံဵခ့ုပံထာဵသညဴံရနံပဳုေငးမ့ာဵ လဳုျခုဳ မှုရိ္ ေရဵန္ငဴံ 

ယငံဵတိုြုိဴ မညံသညံဴနညံဵလမံဵျဖငံဴမဆို ဆြံနးယံပတံသြံမှု ျပုလုပံျခငံဵ 

သိုမဴဟတုံ ဖယံရ္ာဵျခငံဵမ့ာဵမျပုလုပံနိုငံေစေရဵအတးြံ လိုအပံသညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ 

ေဆာငံရးြံထာဵရ္ိရမညံ။ 

 ( ခ )  နညံဵဥပေဒ ၁၀ တးင ံ ေဖာံျပထာဵသညံဴရနံပုဳေငးမ့ာဵ အပါအဝငံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို 

ှြိုတငံသတိေပဵျခငံဵန္ငံဴ ေန္ာငံဴေန္ဵြြနံြဴြာျခငံဵမ့ာဵ မရ္ိေစဘဲထိနံဵခ့ုပံမှု ျပုလုပံ 

ရမညံ။ 

 ( ဂ )  ေအာြံေဖာံျပပါ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵြုိ လုပံငနံဵေြာံမတီသို ဴ အလုပံ 

လုပံရြံ(၃)ရြံထြံေနာြံမြ့ေစဘဲ အတတံနိုငံဆုဳဵေဆာလျှငံစးာ ေပဵအပံရမညံ- 



 

  (၁) ထိနံဵခ့ုပံမှုျပုလုပံသညံဴ ရနံပုဳေငးဆိုငံရာအခ့ြံအလြမံ့ာဵ၊ 

  (၂) နညံဵဥပေဒ ၁၁တးငံ ေဖာျံပထာဵသညံဴ တာဵျမစံခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴပတံသြံ၍ 

အေရဵယူေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵ။ 

၃၅။ နညံဵဥပေဒ ၁၆ န္ငံဴ အညီ သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ အြြမံဵဖြံမှုတိုြံဖ့ြံေရဵ 

ဥပေဒန္ငံဴနညံဵဥပေဒမ့ာဵအရ ထိနံဵခ့ုပံမိနံအဴာဵ အေြာငံအထညံေဖာံေဆာငံမှုြုိ သတမံ္တံ 

ေြြညာျခငံဵခဳရသူ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵ သိုမဴဟတုံ အဆိုပါ ထိနံဵခ့ုပံမှု ျပုလုပံသညံဴ ရနံပုဳေငး 

မ့ာဵတးငံ အြ့ိုဵသြံဆိုငံမှုရ္ိသညံဟယုုဳြြညံရနံအြြာငံဵရ္ိသညံဴလူပုဂ္ဂိုလံြုိ အေြြာငံဵြြာဵစာ 

ေပဵပိုနဴိုငံသညံ။ 

၃၆။ သတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵသညံ ေအာြံေဖာံျပပါအခ့ြံမ့ာဵအပါအဝငံ ဤနညံဵဥပေဒမ့ာဵပါ 

တာဝနံဝတ္တ ရာဵမ့ာဵြို လိုြံနာေဆာငံရးြံမှုေသခ့ာေစေရဵအတးြံ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ 

ခ့မ္တံျခငံဵန္ငံဴအေြာငံအထညံေဖာံေဆာငံျခငံဵမ့ာဵျပုလုပံရမညံ- 

 (ြ) သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴပတံသြံ၍ မိမိတို၏ဴမ္တံတမံဵမ့ာဵ 

သိုမဴဟုတံ ြးနံပ့ူတာမ္တံတမံဵမ့ာဵြို ရ္ာေဖးျခငံဵန္ငံ ဴ စစံေဆဵျခငံဵ လုပံထုဳဵ 

လုပံနညံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ခ )  လုပံငနံဵေြာံမတီ၊ ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံမ့ာဵန္ငံဴ ေငးေြြဵဆိုငံရာစုဳစမံဵ 

ေထာြံလ္မံဵေရဵအဖးဲ တဴိုထဴဳမ္ လြခံဳရရ္ိသညံဴ ေွှနံြြာဵခ့ြံမ့ာဵအရ လုဳျခုဳမှု 

အတးြံအပံန္ဳသညံဴ စနစံအပါအဝငံ မိမိတို ဴလြံဝယံတးငံရ္ိသညံဴ နညံဵဥပေဒ ၁၀ ပါ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵြုိ ေန္ာငံဴေန္ဵြြနံြဴြာမှုမရ္ိဘဲ ထိနံဵခ့ုပံသညံဴ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ဂ )  နညံဵဥပေဒ ၁၀ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအပါအဝငံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို 

ဆြံသးယံေဆာငံရးြံသူမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ အျခာဵေသာအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵြ ရယူအသုဳဵ 

ျပုရနံအာဵထုတံမှုမ့ာဵြုိ ေစာငံဴြြညံဴစစံေဆဵသညံဴလုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ၊ 

 (ဃ) လုပံငနံဵေြာံမတီ၊ ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပိုငံမ့ာဵန္ငံဴ ေငးေြြဵဆိုငံရာစုဳစမံဵေထာြံ 

လ္မံဵေရဵအဖးဲ တဴို၏ဴ ေွှနံြြာဵခ့ြံမ့ာဵအရ နညံဵဥပေဒ ၁၀ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညဴံ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵအပါအဝငံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို ရယူအသုဳဵျပုရနံခးငံဴျပုသညံဴ လုပံထုဳဵ 

လုပံနညံဵမ့ာဵ၊ 

 ( င )  လုပံငနံဵေြာံမတီ၊ ှြီဵြြပံေရဵ အာဏာပိုငံမ့ာဵန္ငံဴ ေငးေြြဵဆိုငံရာစုဳစမံဵေထာြံ 

လ္မံဵေရဵအဖးဲ တဴို၏ဴ ေွှနံြြာဵခ့ြံမ့ာဵအရ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြို ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵမ္ 

ပယံဖ့ြံသညံဴ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ၊ 



 

 ( စ )  ဥပေဒအရ အမိနံထဴုတံျပနံထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ရယူအသုဳဵျပုရနံ ှြိုဵပမံဵ 

အာဵထုတံမှုတိုငံဵြို ေငးေြြဵဆိုငံရာစုဳစမံဵေထာြံလ္မံဵေရဵအဖးဲ ထဴဳ ေန္ာငံဴေန္ဵ 

ြြနံြဴြာမှုမရ္ိေစဘဲ အစီရငံခဳတငံျပရနံ လုပံထုဳဵ လုပံနညံဵမ့ာဵ။  

၃၇။ သတငံဵပိုအဴဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ နညံဵဥပေဒမ့ာဵတးငံအပံန္ငံဵထာဵသညံဴ လုပံပိုငံခးငံဴမ့ာဵြို 

ြ့ငဴံသဳုဵေဆာငံရးြံသညဴံ ှြီဵြြပံေရဵအာဏာပုိငံမ့ာဵြ ေငးေရဵေြြဵေရဵဆုိငံရာ မ္တံတမံဵမ့ာဵန္ငဴံ 

အျခာဵေသာမ္တံတမံဵမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ မိတ္တ ူြူဵျခငံဵမ့ာဵြုိ ခးငံဴျပုရမညံ။ 

အခနံဵ(၉) 

ျပညံတးငံဵအြြမံဵဖြံသမာဵ သိုမဴဟုတံ အြြမံဵဖြံအဖးဲ အဴစညံဵအျဖစံ 

သတံမ္တံေြြညာခ့ြံြိုျပနံလညံရုပံသိမံဵျခငံဵ 

၃၈။  သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူသညံ အဆိုပါသတံမ္တံ ေြြညာသညံဴစာရငံဵမ္ပယံဖ့ြံရနံ 

အတးြံ ေလျှာြံလွှာြုိ ဗဟိအုဖးဲ သဴို ဴတငံသးငံဵနိုငံသညံ။ 

၃၉။                                              ၊                                    

                                                        နညံဵဥပေဒ ၆ တးငံ 

ေဖာျံပထာဵသညံဴ သတံမ္တံခ့ြံမ့ာဵ၌               မရ္ိေတာဴေြြာငံဵ သိုမဴဟုတံ ဆြံလြံ 

အြ့ုဳဵဝငံျခငံဵရ္ိေတာဴမညံမဟုတံေြြာငံဵ စိစစံေတးရဴ္ိရပါြ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ တငံျပ 

အတညံျပုခ့ြံရယူ၍ - 

 (ြ) နညံဵဥပေဒ ၉  ) အရ ထုတံျပနံေြြညာျခငံဵသညံ ျမနံမာနိုငံငဳ၏ ျပညံတးငံဵ 

သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသူျဖစံလျှငံ မိမိ၏ သတံမ္တံေြြညာခ့ြံစာရငံဵမ္ 

ျပနံလညံရုပံသိမံဵရမညံ။ 

 ( ခ )  နညံဵဥပေဒ ၈       ၉ အရထုတံျပနံခဲဴသညံဴ ထိနံဵခ့ုပံမိနံြုိဴ ပယံဖ့ြံသညံဴ အမိနံ ဴ

ထုတံျပနံရမညံ။ 

 ( ဂ )  နညံဵဥပေဒ ၉  ) အရ ထုတံျပနံေြြညာျခငံဵသညံ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံတစံခု၏ 

ေတာငံဵဆိုခ့ြံအရ ျပုလုပံခဲဴျခငံဵျဖစံလျှငံ နိုငံငဳျခာဵေရဵဝနံှြီဵဌာနမ္တစံဆငံဴ 

သြံဆိုငံရာ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံသို ဴအေြြာငံဵ ြြာဵရမညံ။ 

 (ဃ) ျပညံတးငံဵသတံမ္တံေြြညာခ့ြံမ့ာဵြို ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံ 

ဆိုငံရာေြာံမတီမ့ာဵန္ငံဴ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံမ့ာဵ၏ သတံမ္တံေြြညာခ့ြံ 

စာရငံဵတးငံထညံဴသးငံဵနိုငံေရဵအတးြံ ေတာငံဵဆိုခဲဴျခငံဵရ္ိပါြ အဆိုပါေြာံမတီ 

မ့ာဵန္ငံဴသြံဆိုငံရာ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံတိုသဴို ဴအေြြာငံဵြြာဵရမညံ။ 



 

၄၀။ သတံမ္တံ     ျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴအဖးဲ အဴစညံဵအေနျဖငံဴ ဤနညံဵဥပေဒအရ 

ပယံဖ့ြံျခငံဵခဳရပါြ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ သတမံ္တံေြြညာခ့ြံစာရငံဵမ္ ပယံဖ့ြံေြြာငံဵန္ငံဴ 

ထိနံဵခ့ုပံမိနံအဴာဵပယံဖ့ြံေြြာငံဵ အေြြာငံဵြြာဵခ့ြံြုိ နိုငံငဳေတာံျပနံတမံဵ၊ ဗဟိုအဖးဲ နဴ္ငံဴ 

ျမနံမာနိုငံငဳရဲတပံဖးဲ တဴို၏ဴ အငံတာနြံစာမ့ြံန္ာမ့ာဵတးငံ ခ့ြံခ့ငံဵထုတံျပနံရမညံဴအျပငံ နညံဵ 

ဥပေဒ ၃၉ တးငံေဖာံျပထာဵသညံဴ ြိစ္စရပံမ့ာဵြုိ အေရဵယူေဆာငံရးြံရမညံ။  

၄၁။ ဗဟိုအဖးဲ သဴညံ သတငံဵအခ့ြံအလြံအသစံမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ စိစစံမှုအသစံမ့ာဵအရ 

သတံမ္တံေြြညာျခငံဵြို ပယံဖ့ြံရနံဆုဳဵျဖတံပါြ သိုမဴဟုတံ သတံမ္တံေြြညာေပဵရနံ 

ေတာငံဵဆိုခဲ ဴသညံဴ နိုငံငဳျခာဵတိုငံဵျပညံအာဏာပိုငံတိုြဴ အဆိုပါသတံမ္တံေြြညာခ့ြံအာဵ 

ပယံဖ့ြံေပဵ ပါရနံအေြြာငံဵြြာဵလာပါြ သတံမ္တံေြြညာခ့ြံစာရငံဵြို ပယံဖ့ြံရနံ 

ဆုဳဵျဖတံနိုငံသညံ။ 

၄၂။ သတငံဵပုိအဴဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵအပါအဝငံ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငဴံ အဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵသညံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵ 

စာရငံဵအာဵ ပယံဖ့ြံသညံဴအမိနံြဴိုလြံခဳရရ္ိသညံန္ငံဴတစံွပိုငံတညံဵ ထိနံဵခ့ုပံ       ထာဵသညံဴ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ခ့ြံခ့ငံဵပယံဖ့ြံေပဵရမညံ။ 

အခနံဵ(၁၀) 

သတံမ္တံေြြညာျခငံဵဆိုငံရာမ္ာဵယးငံဵမှုမ့ာဵြုိ ျပငံဆငံသညံဴလုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ 

၄၃။ ပုိငံဆုိငံမှုမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ ရနံပဳုေငးမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵခဳရသညဴံ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငဴံ အဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵ 

(ထိခိုြံနစံနာသူ)သညံ အဆိုပါ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ ပိုငံဆိုငံမှုမ့ာဵသညံ မ္ာဵယးငံဵသတံမ္တံ 

ခဳရျခငံဵျဖစံသညံဟေူသာ အေြြာငံဵရငံဵခဳျဖငံဴ အဆိုပါထိနံဵခ့ုပံ       မှုအာဵ ပယံဖ့ြံေပဵပါရနံ 

ဗဟိအုဖးဲ သဴို ဴစာျဖငံဴေရဵသာဵေလျှာြံထာဵနိုငံသညံ။  

၄၄။ နညံဵဥပေဒ ၄၃ အရ တငံသးငံဵသညံဴေလျှာြံလွှာန္ငံဴအတူ ေလျှာြံထာဵသူ၏ တငံျပမှု 

အေပ် အေထာြံအြူျဖစံေစမညံဴ သြံဆိုငံရာအေထာြံအထာဵစာရးြံစာတမံဵမ့ာဵအာဵ ပူဵတးဲ 

တငံျပရမညံ။ 

၄၅။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ နညံဵဥပေဒ ၄၃ အရ လြခံဳရရ္ိသညံေဴလျှာြံလွှာအာဵ စစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ 

ေအာြံေဖာံျပပါအခ့ြံမ့ာဵအာဵ အတညံျပုဆုဳဵျဖတံျခငံဵမ့ာဵျပုလုပံရမညံ- 

 (ြ) အမညံ၊ ေနရပံလိပံစာန္ငံဴ ေဖာျံပခ့ြံမ့ာဵသညံ သတမံ္တံေြြညာခ့ြံတးငံ ေဖာံျပ 

ထာဵသညံဴ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵန္ငံဴ ြုိြံညီမှုရ္ိ/မရ္ိ၊ 

 ( ခ )  ထိခိုြံနစံနာသူသညံ နညံဵဥပေဒ ၉(ဂ) အရ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူ 

ပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆြံနးယံပတံသြံျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ၊ 

 ( ဂ )  မ္ာဵယးငံဵသတံမ္တံျခငံဵျဖစံစဲံရ္ိ/မရ္ိ။ 



 

၄၆။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ ထိခိုြံနစံနာသူမ္ာ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ  ဴအစညံဵ 

သိုမဴဟတုံ အသငံဵအဖးဲ  ဴ ဟတုံ/မဟုတံ ဆုဳဵျဖတံနိုငံရနံအလိုငဴ္ာ လိုအပံပါြ ထပံေလာငံဵ သတငံဵ 

အခ့ြံအလြံမ့ာဵြုိ ထိခိုြံနစံနာသညံဴ အဖးဲ အဴစညံဵထဳမ္ျဖစံေစ၊ အျခာဵသြံဆိုငံရာ အစိုဵရဌာန 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵထဳမ္ျဖစံေစ၊ ထိခိုြံနစံနာသူ၏ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵခဳထာဵရေသာ ပိုငံဆိုငံ ပစ္စညံဵမ့ာဵ 

လြဝံယံတးငံရ္ိသညံဴ သိုမဴဟုတံ ထိနံဵသမိံဵေစာငံဴေရ္ာြံမှု သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံမှုျပုသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ 

ထဳမ္ျဖစံေစ ေတာငံဵခဳရယူနိုငံသညံ။   

၄၇။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ ထိခိုြံနစံနာသူမ္ာ အမ္နံတြယံသတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ 

သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵမဟုတံေြြာငံဵ သြံေသအေထာြံအထာဵအခိုငံမာေတးရဴ္ိရပါြ ထိခိုြံ 

နစံနာသူ၏ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵခဳထာဵရေသာရနံပုဳေငးမ့ာဵ လြဝံယံတးငံရ္ိသညံဴ သိုမဴဟုတံ ထိနံဵသိမံဵ 

ေစာငံဴေရ္ာြံမှု သိုမဴဟုတံ ထိနံဵခ့ုပံမှုျပုသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံတိုငံဵသို  ဴ အဆိုပါထိနံဵခ့ုပံ        

ထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵမ္ပယံဖ့ြံေပဵရနံ ခ့ြံခ့ငံဵေွှနံြြာဵရမညံ။ 

၄၈။ နညံဵဥပေဒ ၄၇ အရ ထုတံျပနံသညံဴ ေွှနံြြာဵခ့ြံတးငံ ထိခိုြံနစံနာသူမ္ာ သတမံ္တံ 

ေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴအဖးဲ အဴစညံဵမဟုတံေြြာငံဵ ေွှနံျပသညံဴ အေြြာငံဵျပခ့ြံမ့ာဵ 

ြုိ ရ္ငံဵလငံဵစးာထညံဴသးငံဵေဖာံျပရမညံ။ 

၄၉။ ထိခိုြံနစံနာသူ၏ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵခဳထာဵရေသာ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ လြဝံယံ တးငံရ္ိသညံဴ 

သိုမဴဟတုံ ထိနံဵသိမံဵ ေစာငံဴေရ္ာြံမှု သိုမဴဟတုံ ထိနံဵခ့ုပံမှုျပုသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ မ့ာဵသညံ 

ဗဟိအုဖးဲ ြဴေွှနံြြာဵခ့ြံထုတံျပနံမှုအရ အဆိုပါပိငုံဆိုငံမှုမ့ာဵြုိ ထိနံဵခ့ုပံထာဵျခငံဵမ္ ခ့ြံခ့ငံဵ 

ပယံဖ့ြံေပဵရမညံ။ 

၅၀။ ထိခိုြံနစံနာျခငံဵခဳရသူ၏ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံ       ျခငံဵမ္ ပယံဖ့ြံေစြာမူ 

အဆိုပါ ထိနံဵခ့ုပံ        မိနံသဴညံ အဆိုပါအမိနံတဴးငံအမညံေဖာံျပျခငံဵခဳထာဵရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ 

သိုမဴဟတုံ အဖးဲ  ဴအစညံဵအေပ်တးငံ ဆြံလြံအတညံျဖစံေနေစရမညံ။ 

အခနံဵ(၁၁) 

ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ရယူသုဳဵစးဲရနံခးငံဴျပုျခငံဵ 

၅၁။ ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြုိ ရယူ အသုဳဵ ျပုရနံ 

အတးြံ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵြေသာံ လညံဵေြာငံဵ 

သိုမဴဟတုံ ဥပေဒန္ငံဴ နညံဵဥပေဒမ့ာဵအရ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵခဳထာဵရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟတုံ 

အဖးဲ အဴစညံဵ၏ အြ့ိုဵစီဵပးာဵအတးြံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ အျခာဵ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ 

အရငံဵအျမစံမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ ေငးေရဵေြြဵေရဵ သိုမဴဟတုံ အျခာဵဆြံနးယံပတံသြံသညံဴ 

ဝနံေဆာငံမှုြုိ ေပဵအပံလိုသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵတစံေယာြံြေသာံ လညံဵေြာငံဵ စာျဖငံဴ 

ေရဵသာဵေလျှာြံထာဵခ့ြံြုိ လြံခဳရရ္ိပါြ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ အဆိုပါ ရယူအသုဳဵျပုရနံ၊ ေငးေပဵ 



 

ေခ့ရနံ သိုမဴဟုတံ အြ့ိုဵအျမတံရယူရနံ ေလျှာြံထာဵခ့ြံသညံ ေအာြံေဖာံျပပါ ြိစ္စရပံမ့ာဵ 

အတးြံ လိုအပံသညံဟု ေြ့နပံလြံခဳမှုရ္ိလျှငံ အဆိုပါထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ ေငးေြြဵန္ငံဴ ပစ္စညံဵ 

မ့ာဵအာဵ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵြ ရယူ အသုဳဵျပုျခငံဵ 

သိုမဴဟတုံ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ အျခာဵေသာ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ အရငံဵ အျမစံမ့ာဵ 

သိုမဴဟတုံ ေငးေရဵေြြဵေရဵ သိုမဴဟတုံ အျခာဵေသာဆြံနးယံပတံသြံသညံဴ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵြုိ 

သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵသို ဴ ေပဵအပံျခငံဵ တိုြုိဴ 

ခးငံဴျပုနိုငံသညံ-  

 (ြ) အစာဵအေသာြံ၊ င္ာဵရမံဵခ သိုမဴဟတုံ ေပါငံန္ဳမှု၊ ေဆဵဝါဵန္ငံဴေဆဵြုသမှု၊ 

အခးနံအခမ့ာဵ၊ အာမခဳေြြဵမ့ာဵန္ငံဴ အမ့ာဵျပညံသူဆိုငံရာဝနံေဆာငံမှု(ေရ၊ မီဵ၊ 

လျှပံစစံ၊ ဓါတံေငး )ဴ သုဳဵစးခဲမ့ာဵအပါအဝငံ ြ့ိုဵေြြာငံဵဆီေလျှာံမှုရ္ိသညံဴ အေျခခဳ 

ြုနံြ့စရိတံမ့ာဵ၊ 

 ( ခ )  ြျွမံဵြ့ငံအတတံပညာရ္ငံဆိုငံရာဝနံေဆာငံခမ့ာဵန္ငံဴ ဥပေဒေရဵရာဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ 

ေပဵအပံျခငံဵန္ငံဴဆြံနးယံသညံဴ အသုဳဵ စရိတံမ့ာဵဆိုငံရာ ြ့ိုဵေြြာငံဵဆီေလျှာံမှု 

ရ္ိသညံဴ ေငးေပဵေခ့မှုမ့ာဵ၊ 

 ( ဂ )  ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ အျခာဵေသာ ေငးေရဵေြြဵေရဵ 

အရငံဵအျမစံမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ စီဵပးာဵေရဵအရငံဵအျမစံမ့ာဵအာဵ ပုဳမ္နံထိနံဵသိမံဵ 

ထာဵရ္ိမှုအတးြံ ြ့ိုဵေြြာငံဵဆီေလျှာံမှုရ္ိသညံဴ ြုနံြ့စရိတံမ့ာဵ သိုမဴဟတုံ 

ဝနံေဆာငံခမ့ာဵ။ 

၅ ။     )                                                                     

                                                                                   

                                                                              

                                                             ၅          

                                                                  

                           - 

(ြ)                       သြံဆုိငံရာြုလသမဂ္ဂလဳုျခုဳ ေရဵေြာငံစီ ဆဳု ျဵဖတံခ့ြံ 

အာဵ စီမဳခနံခဴးဲရနံအတးြံ ဖးဲ စဴညံဵထာဵသညံဴ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ 

ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာ ေြာံမတီသို ဴေပဵပိုျဴခငံဵန္ငံဴ  

( ခ )                        ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာ 

ေြာံမတီြ အတညံ          



 

(၂) အထြံပါ နညံဵဥပေဒခးဲ၁(ြ)အရ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံြုိ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီ 

ဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာေြာံမတီသို ဴ ေပဵပိုသဴညံဴေနမဴ္ (၁၀)ရြံအတးငံဵ အဆိုပါ 

ဆုဳဵျဖတံခ့ြံအာဵ အေြာငံအထညံေဖာံေဆာငံျခငံဵမျပုရ။ အဆိုပါ (၁၀)ရြံ 

အတးငံဵ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံဆိုငံရာ ေြာံမတီြ အေြြာငံဵ 

တစံစုတဳစံရာ ျပနံြြာဵခဲဴျခငံဵမရ္ိလျှငံ အဆိုပါဆုဳဵျဖတံခ့ြံြုိ အတညံျပုွပီဵ 

ျဖစံသညံဟု မ္တံယူ၍ အေြာငံအထညံေဖာေံဆာငံရးြံနိုငံသညံ။ 

၅၃။ နညံဵဥပေဒ ၅  တးငံမညံသိုပဴငံပါရ္ိေစြာမူ အယံလံြိုငံဒါအေရဵယူပိတံဆိုေဴရဵ စာရငံဵတးငံ 

သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳထာဵရေသာ ျမနံမာနိုငံငဳအတးငံဵေနထိုငံသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴ အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵသညံ သာမနံ သိုမဴဟုတံ အထူဵြုနံြ့စရိတံမ့ာဵအတးြံ လိုအပံသမျှေသာ ပမာဏြုိ 

ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညံဴ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵမ္ ြငံဵလးတံခးငံဴျပုရနံအတးြံ သတမံ္တံလုပံထုဳဵလုပံနညံဵ 

မ့ာဵအတိုငံဵ အယံလံြုိငံဒါအေရဵယူေဆာငံရးြံေရဵေြာံမတီသို ဴ ေလျှာြံထာဵလိုပါြ အဆိုပါ 

ေလျှာြံထာဵခ့ြံအာဵ ဗဟိအုဖးဲ သဴိုတဴငံျပွပီဵမ္သာ ေဆာငံရးြံနိုငံသညံ။  

အခနံဵ(၁၂) 

တတိယလူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ အြ့ိုဵစီဵပးာဵအာဵ ြာြးယံျခငံဵန္ငံဴ 

အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵအာဵေျဖရ္ငံဵျခငံဵ 

၅၄။ ဗဟိအုဖးဲ ြဴ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရွပီဵ နညံဵဥပေဒ ၈       ၉ အရ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ 

သိုမဴဟတုံ ေငးေြြဵမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵခဳထာဵရေသာ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵန္ငံဴ 

ပတံသြံ၍ ဤနညံဵဥပေဒမ့ာဵအရ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵ ခဳထာဵ 

ရသညံဴ သေဘာရိုဵျဖငံဴဆြံနးယံပတံသြံသညံဴ တတိယလူပုဂ္ဂ ိုလံန္ငံ ဴအဖး ဲ အဴစညံဵမ့ာဵသညံ 

                                                                                          

                                               ပယံဖ့ြံေပဵရနံ ဗဟိအုဖးဲ သဴို ဴ ေလျှာြံလွှာ 

တငံသးငံဵနိုငံသညံ။ 

၅၅။ နညံဵဥပေဒ ၅၄ အရ ေလျှာြံထာဵခ့ြံန္ငံဴပတံသြံ၍  အဆိုပါေလျှာြံထာဵ သူသညံ 

သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵတးဲပိုငံဆိုငံသညံဴ သိုမဴဟုတံ 

င္ာဵရမံဵထာဵသညံဴ ပစ္စညံဵတစံရပံရပံတးငံ အြ့ိုဵသြံဆိုငံမှုရ္ိပါြ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ ေအာြံေဖာံ 

ျပပါအတိုငံဵေဆာငံရးြံရနံ အမိနံတဴစံရပံထုတံျပနံနိုငံသညံ- 

 (ြ) ထိနံဵခ့ုပံထာဵေသာပစ္စညံဵမ့ာဵအာဵေရာငံဵခ့ရနံ သိုမဴဟုတံ အျခာဵနညံဵလမံဵျဖငံဴ 

ေငးသာဵအျဖစံေျပာငံဵလဲရနံခးငံဴျပုျခငံဵ၊ 

 ( ခ )  အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵ၏ အြ့ိုဵသြံဆိုငံမှုတနံဖိုဵပမာဏရ္ိသညံဴ 

ေငးေြြဵြုိ ေရာငံဵခ့ရသညဴံအသာဵတငံေငးမ္ ယငံဵပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲအဴစညံဵသုိေဴပဵအပံရနံ၊ 



 

 ( ဂ )  ထိနံဵခ့ုပံမိနံအဴာဵ ဆြံလြံအတညံျပုထာဵရ္ိနိုငံေရဵအတးြံ သတမံ္တံ ေြြညာ 

ျခငံဵခဳရသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံ သိုမဴဟတုံ အဖးဲ အဴစညံဵ၏ အြ့ိုဵသြံဆိုငံမှု ပမာဏြို 

အဆိုပါပစ္စညံဵေရာငံဵခ့ရေငးလြံြ့နံမ္ ခ့နံလ္ပံထာဵရ္ိရနံ။ 

၅၆။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ ထိနံဵခ့ုပံမိနံြုိဴ ပယံဖ့ြံျခငံဵ၊ သေဘာရုိဵျဖငံဴ ဆြံနးယံပတံသြံသညံဴ 

တတိယလူပုဂ္ဂိုလံန္ငံဴအဖးဲ  ဴ အစညံဵမ့ာဵ၏ ရနံပုဳေငးမ့ာဵြုိ ထိနံဵခ့ုပံထာဵရ္ိ ျခငံဵမ္ပယံဖ့ြံျခငံဵန္ငံဴ 

အဆိုပါ ပယံဖ့ြံမှုမ့ာဵြုိ နိုငံငဳေတာံျပနံတမံဵန္ငံဴ သြံဆိုငံရာ အငံတာနြံစာမ့ြံန္ာမ့ာဵတးငံ 

ထုတံျပနံ           ။  

၅၇။ ြုလသမဂ္ဂလုဳျခုဳေရဵေြာငံစီဆုဳဵျဖတံခ့ြံအမ္တံ ၁၂၆၇၊ ၁၉၈၉ န္ငံဴ ေနာြံဆြံတးဲ 

ဆဳုဵျဖတံခ့ြံမ့ာဵအရ သတံမ္တံေြြညာျခငံဵမ့ာဵဆုိငံရာနညံဵဥပေဒ ၆န္ငဴံအညီ  ထိနံဵခ့ုပံထာဵသညဴံ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵန္ငံဴပတံသြံ၍ သေဘာရိုဵျဖငံဴ ဆြံနးယံပတံသြံေသာ တတိယ လူပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ  ဴ

အစညံဵ၊ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သိုမဴဟတုံ အုပံစုတစံရပံရပံသညံ အဆိုပါ ပိုငံဆိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵ သိုမဴဟုတံ 

ရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ ထိနံဵခ့ုပံျခငံဵမ္ပယံဖ့ြံေပဵရနံ ေလျှာြံလွှာြုိ ေအာြံေဖာံျပပါ နညံဵလမံဵမ့ာဵ 

အတိုငံဵတငံသးငံဵနိုငံသညံ- 

 

  )                                                                    ၊ 

  )  ြုလသမဂ္ဂဆိုငံရာ တာဝနံခဳဆြံသးယံ ေဆာငံရးြံသမူ္တစံဆငံဴ ြုလသမဂ္ဂ 

အေရဵယူေဆာငံရးြံေရဵေြာံမတီသို ဴ တိုြံရိုြံတငံသးငံဵ၍ ဗဟိုအဖးဲ သဴို ဴ မိတ္တ ူ 

ေပဵပိုျဴခငံဵ။ 

၅၈။ နညံဵဥပေဒ ၅၇ အရ ေလျှာြံလွှာတငံသးငံဵသညံဴအခါ လိုအပံေသာ စာရးြံစာတမံဵန္ငံဴ 

အေထာြံအထာဵမ့ာဵြုိပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

၅၉။ စုဳစမံဵစစံေဆဵေနသညံဴြာလအတးငံဵ သေဘာရုိဵျဖငံဴဆြံနးယံပတံသြံသညံဴ တတိယလူ 

ပုဂ္ဂိုလံ၊ အဖးဲ အဴစညံဵသညံ နညံဵဥပေဒ ၉ အရ ဗဟိုအဖးဲ ြဴ သတမံ္တံေြြညာျခငံဵခဳရေသာ 

လူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵဆိုငံရာ အမှုတးငံသြံဆိုငံျခငံဵမရ္ိေြြာငံဵ စစံေဆဵေတးရဴ္ိရပါြ စုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵ 

အဖးဲသဴညံ ထိနံဵခ့ု ပံထာဵသညဴံပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငဴံပတံသြံ၍ လညံဵေြာငံဵ၊ မိမိ၏လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵြုိ 

ဗဟိအုဖးဲ ၏ဴေွှနံြြာဵခ့ြံန္ငံဴအညီ ဆြံလြံေဆာငံရးြံရနံလညံဵေြာငံဵ                   

        ဗဟိုအဖးဲ သဴိုတဴငံျပရမညံ။ 

၆၀။               ၊                                                                     

                                                                                  

              သြံေသျပရနံ တာဝနံရ္ိေစရမညံ။ 

 



 

အခနံဵ(၁၃) 

အေထးေထး 

၆၁။ တပံမေတာံြ စစံဆငံေရဵတာ၀နံေဆာငံရးြံ ေနစဲံျဖစံေစ၊ လုဳျခုဳေရဵအဖးဲ  ဴ အစညံဵမ့ာဵြ 

လုဳျခုဳေရဵတာဝနံေဆာငံရးြံေနစဲံျဖစံေစ၊ တာဵဆီဵန္မိံနငံဵေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵြျဖစံေစ အြြမံဵဖြံမှု 

ြုိေသာံလညံဵေြာငံဵ၊ အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵန္ငံဴပစ္စညံဵမ့ာဵေထာြံပဳဴမှုြုိေသာံ လညံဵေြာငံဵ 

ြ့ူဵလးနံသူြိုေတးရဴ္ိလျှငံ သြံဆိုငံရာအဆငံဴအျမငံဴဆုဳဵအရာရ္ိသညံ ဖမံဵဆီဵျခငံဵ၊ ျပစံမှုန္ငံဴ 

သြံဆိုငံသညံဴ သြံေသခဳပစ္စညံဵ၊ အေထာြံအထာဵစာရးြံစာတမံဵ၊ ေငးေြြဵ၊ ပစ္စညံဵ၊ ယာဲံန္ငဴံ 

တိရိစ္ဆာနံမ့ာဵြို သိမံဵဆညံဵျခငံဵျပုနိုငံသညံ။ ဖမံဵဆီဵျခငံဵခဳရသူမ့ာဵန္ငံဴ သြံေသခဳပစ္စညံဵမ့ာဵြုိ 

ေနစဴဲံအေျခအေန အစီရငံခဳစာ (Daily Situation Report) ေြာြံနှုတံခ့ြံမိတ္တ ူမ္နံန္ငံဴအတူ 

ေန္ာငံဴေန္ဵ ြြနံြဴြာျခငံဵမရ္ိေစဘဲအနီဵဆုဳဵ ျမနံမာနိုငံငဳရဲတပံဖးဲ စဴခနံဵသို ဴစနစံတြ့လွှဲအပံရမညံ။ 

၆၂။ ဥပေဒပါ ျပစံမှုတစံခုခုအတးြံ ရ္ာေဖးအမိနံ ဴ ထုတံေပဵျခငံဵ၊ ရ္ာေဖးျခငံဵ၊ ဖမံဵဆီဵျခငံဵ၊ 

သြံေသခဳပစ္စညံဵအျဖစံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊ တရာဵစးဲတငံပိုျဴခငံဵတိုနဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ဤနညံဵဥပေဒ 

မ့ာဵတးငံ အတိအလငံဵျပဌာနံဵထာဵျခငံဵမရ္ိလျှငံ ျပစံမှုဆိုငံရာြ့ငံဴထုဳဵဥပေဒပါ ျပဌာနံဵခ့ြံမ့ာဵန္ငံဴ 

အညီလိုြံနာ ေဆာငံရးြံရမညံ။ 

၆၃။ ဗဟိအုဖးဲ သဴညံ ဥပေဒအရအေရဵယူေသာ ျပစံမှုန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ေအာြံပါပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵအာဵ 

ဆုေငးခ့ီဵျမှငံဴနိုငံေရဵအတးြံ လိုအပံသလို ေဆာငံရးြံနိုငံသညံ- 

 (ြ) ဥပေဒပါ ျပစံမှုတစံရပံရပံြုိ ြ့ူဵလးနံေြြာငံဵ သတငံဵေပဵသူ၊  

   )  လျှို ဝဴ္ြံအမာခဳသတငံဵေပဵသူ၊ 

 ( ဂ )  အြြမံဵဖြံမှုြုိ ေငးေြြဵေထာြံပဳဴသညံဴ ျပစံမှုြ့ူဵလးနံသူအာဵ ဖမံဵဆီဵရမိနိုငံရနံ 

ထိေရာြံစးာတာဵဆီဵန္မိံနငံဵသညံဴ တပံဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ အရာထမံဵ၊ အမှုထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ 

ျပညံသူမ့ာဵ။ 

 

 

 

   ဒုတိယဗိုလံခ့ုပံှြီဵ ြုိြုိ 

   ျပညံေထာငံစုဝနံှြီဵ 

   ျပညံထဲေရဵဝနံှြီဵဌာန 

စာအမ္တံ၊ ပထရ / ၂ / ၁-၁ (              ) / ၂၀၁၅ 

ရြ ံ  စးဲ၊ ၂၀၁၅ ခုန္စံ၊ စြံတငံဘာလ        ရြံ 



 

ျဖနံေဴဝျခငံဵ 

နိုငံငဳေတာံသမ္မတရဳုဵ 

ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ရဳုဴဵ 

ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံရဳုဵ 

ျပညံေထာငံစုတရာဵလွှတံေတာံခ့ုပံရဳုဵ 

နိုငံငဳေတာံဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒဆိုငံရာခုဳရဳုဵ 

ျပညံေထာငံစုေရးဵေြာြံပးဲေြာံမရ္ငံရဳုဵ 

ျပညံေထာငံစုေရ္ ေဴနခ့ုပံရဳုဵ 

ျပညံေထာငံစုစာရငံဵစစံခ့ုပံရဳုဵ 

တိုငံဵေဒသှြီဵ/ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရဳုဴဵ 

ေနျပညံေတာံေြာငံစီရဳုဵ 

ြုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရတိုငံဵရဳုဵ/ြုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသရဳုဵ 

ျပညံထဲေရဵဝနံှြီဵဌာနလြေံအာြံရ္ိ တပံဖးဲ /ဴဦဵစီဵဌာနမ့ာဵအာဵလုဳဵ 

          ၊                       

         ၊        ၊                    

ဦဵေဆာငံေွှနံြြာဵေရဵမ္ူဵ 

ပုဳန္ိပံေရဵန္ငံဴစာအုပံထုတံေဝေရဵလုပံငနံဵ 

 

မိတ္တ ူြုိ 

 လြခံဳစာတးဲ 

 ေမျှာစာတးဲ 

 

 

                                            

                                         ။ 

                                       

                                        


