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ရ္မံဵျပညံနယံအပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံန္ငဴံ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံယပေဒ 

(၂၀၁၈  ခုန္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှတံေတာနံယပေဒအမ္တံ ၅  ။) 

၁၃၈၀ ျပညံဴန္စံ၊  ေတာနံသလငံဵ            ၂  ရကံ 

(၂၀၁၈ ခုန္စံ၊ စကံတငံဘာနလ   ၂၆   ရကံ) 

 ျပညံေထာနငံစုသမ္မတ ျမနံမာနနိုငံငဳေတာနံ ဖးဲ့စညံဵပုဳအေျခခဳ 

ယပေဒပုဒံမ ၁၈၈ အရအပံန္ငံဵထာနဵေသာန လုပံပုိငံခးငဴံကုိက့ငဴံသဳုဵလ့ကံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှတေံတာနံသညံ ဤယပေဒကုိ ျပဋ္ဌာနနံဵလိကုံသညံ။ 

အခနံဵ (၁) 

အမညံန္ငဴံ အဓိပ္ပာနယံေဖာနံျပခ့ကံ 

၁။ ဤယပေဒကုိ ရ္မံဵျပညံနယံအပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ 

န္ငဴံ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ ယပေဒဟုေခ်တးငံေစရမညံ။ ယပေဒထတုျံပနံ 

ေြကညာနသညံဴ ေန့ရကံမ္စတငံ၍ ရ္မံဵျပညံနယံတစံဝနံဵလုဳဵ တးငံ 

အက့ို ဵသကံေရာနကံေစရမညံ။ 

၂။ ဤယပေဒတးငံပါရိ္ေသာန ေအာနကံပါ စကာနဵရပံမ့ာနဵသညံ 

ေဖာံနျပပါအတုိငံဵ အဓိပ္ပာနယံသကံေရာနကံေစရမညံ -  

 (က) ျပညံနယ ံဆိုသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံကုိ ဆိုသညံ။ 

 ( ခ) အစိုဵရအဖးဲ့ ဆုိသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ့ကို 

ဆိုသညံ။  

 ( ဂ) ဝနံှကီဵဌာနန ဆုိသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံ၊ သယဳဇာနတ 

န္ငံဴ သဘာနဝပတံဝနံဵက့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှကီဵ 

ဌာနနကုိ ဆိုသညံ။  
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 (ဃ) ဝနံှကီဵ ဆုိသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံ၊ သယဳဇာနတန္ငဴံ 

သဘာနဝပတံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှကီဵကုိ ဆုိ 

သညံ။  

 ( င) ေကာနံမတီ ဆိုသညံမ္ာန ဤယပေဒအရ ဖးဲ့စညံဵထာနဵ 

ေသာန အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ စီမဳခန့ံခးမဲှုဆိုငံရာနေကာနံမတီကို ဆိုသညံ။  

 ( စ) ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵ ဆိုသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံ 

သစံေတာနဦဵစီဵဌာနန                ကို ဆိုသညံ။  

 (ဆ) ဦဵစီဵဌာနန ဆိုသညံမ္ာန ရ္မံဵျပညံနယံ သစံေတာနဦဵစီဵ 

ဌာနနကုိ ဆိုသညံ။  

 ( ဇ) သစံေတာနအရာနရ္ိ ဆိုသညံမ္ာန ဤယပေဒပါလပုံငနံဵ 

တာနဝနံမ့ာနဵကုိ                           

ဦဵစီဵဌာနန၏ ွမို့နယံအဆငဴံတာနဝနံခဳမ္ ျပညံနယံ 

အဆငဴံ တာနဝနံခဳအထိ အဆငဴံဆငဴံေသာန            

ကုိ ဆုိသညံ။  

 (ဈ) သစံေတာနဝနံထမံဵ ဆိုသညံမ္ာန ဤယပေဒပါလပုံငနံဵ 

တာနဝနံမ့ာနဵကို ထမံဵေဆာနငံရနံ              

သစံေတာနဦဵစီဵဌာနန၏ ေတာနြကပံအဆငဴ ံမ ္ 

ေွှန ံ ြကာနဵေရဵမ္ူဵအဆငဴ ံထိ အဆငဴ ံဆငဴ ံေသာန 

ဝနံထမံဵမ့ာနဵကုိ       ။  

 (ည) အပနံဵေျဖစခနံဵ ဆုိသညံမ္ာန သတမံ္တထံာနဵသညဴံ 

စညံဵကမံဵမ့ာနဵန္ငံဴအညီ အမ့ာနဵျပညံသူတ့ုိစိတံခ့မံဵေျမဴ 

ေပ့ာနံရွှငံစးာန အနာနဵယူအပနံဵေျဖနိုငံရနံ အရိပံရ 
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အပငံမ့ာနဵ၊ န္စံရ္ညံ          စာနဵသဳုဵသီဵပငံမ့ာနဵ၊ 

နာနဵေနေဆာနငံမ့ာနဵ၊ အာနဵကစာနဵရုမဳ့ာနဵ၊ အာနဵကစာနဵ 

ကးငံဵမ့ာနဵ၊ ရှုခငံဵေနရာနမ့ာနဵ၊ ေရကူဵကနံမ့ာနဵ၊ ပနံဵ 

ယယ့ာနဲံမ့ာနဵန္ငဴံ                 ၊      တညံေထာနငံ 

ထာနဵေသာနေနရာနကုိ ဆိုသညံ။  

 ( ဋ) တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ ဆိုသညံမ္ာန တရိ စ္ဆာနနံမ့ာနဵကို 

ေမး ျဵမူထိနံဵသိမံဵွပီဵ သုေတသနျပုနုိငံရနံ၊ ပညာနေပဵ 

လုပံငနံဵမ့ာနဵ ေဆာနငံရးကံရနံန္ငံဴ            ၍ 

               ၊                     

အမ့ာနဵျပညံသူ ြကညံဴရှုေလဴလာန အပနံဵေျဖနုိငံရနံ 

တညံေထာနငံထာနဵသညဴံ ယယ့ာနဲံကို ဆိုသညံ။  

 ( ဌ) ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ ဆုိသညံမ္ာန သဘာနဝအပငံန္ငဴံ 

စိုကံပ့ိုဵထာနဵေသာန အပငံမ့ာနဵကုိ ထနိံဵသိမံဵွပီဵ 

သုေတသနျပုလပုံနိုငံရနံ၊ ပညာနေပဵလုပံငနံဵမ့ာနဵ 

ေဆာနငံရးကံရနံန္ငဴံ            ၍          

      ၊                     အမ့ာနဵျပညံသူ 

ြကညဴံရှုေလလဴာန အပနံဵေျဖနိုငံရနံ တညံေထာနငံ 

ထာနဵသညဴံယယ့ာနဲံကုိ ဆိုသညံ။  

 ( ဍ) ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံ ဆိုသညံမ္ာန ေနရငံဵေဒသ 

အတးငံဵ  သဘာနဝအတိုငံဵ ေပါကံဖးာနဵက့ကံစာနဵေလဴ 

ရ္ိေသာန သိုမ့ဟုတံ ေနရငံဵေဒသမ္ အျခာနဵေဒသသို ့

အေြကာနငံဵအမ့ို ဵမ့ိုဵေြကာနငံဴ ေရာနကံရ္ိေနေသာန 

တရိ စ္ဆာနနံ၊ င္ကံ၊ ပိုဵမွှာနဵန္ငဴံ ေရေနသတ္တ ဝါတိုက့ို ဆို 
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သညံ။ ယငံဵစကာနဵရပံတးငံ ယငံဵတို၏့ အထီဵ မ့ိုဵ 

ရညံ၊ အမမ့ိုဵယ၊ သေန္ဓေသာနဵေလာနငံဵ၊ ယ၊ ပိုဵေလာနငံဵ၊ 

တစသံျှူဵ၊ အသာနဵစ၊ ေသးဵရညံန္ငဴံ အစိတံအပိုငံဵ 

မ့ာနဵလညံဵ ပါဝငံသညံ။ 

 ( ဎ) သဘာနဝအပငံ ဆိုသညံမ္ာန ေနရငံဵေဒသတးငံ 

သဘာနဝအတိုငံဵ ေျမမ့ကံန္ာနျပငံေပ်၊ ေျမမ့ကံန္ာန 

ျပငံေအာနကံ၊ အျခာနဵအပငံမ့ာနဵေပ်၊ ေရစပံ၊ ေရေပ်၊ 

ေရေအာနကံတိုတ့းငံ ေပါကံေရာနကံေနေသာန အပငံ 

မ့ိုဵစုဳန္ငဴံ ယငံဵတို့၏မ့ိုဵပးာနဵနိုငံသညဴံ အစိတံအပိုငံဵ၊ 

မ့ိုဵေစဴ၊ တစသံျှူဵန္ငဴံ မ့ို ဵရိုဵ ဗီဇမ့ာနဵကို ဆိုသညံ။ 

 (ဏ) ေနရငံဵေဒသ ဆုိသညံမ္ာန ေတာနရိငုံဵတိရ စ္ဆာနနံမ့ာနဵ 

သဘာနဝအတိုငံဵ ေပါကံဖးာနဵက့ကံစာနဵရာန နယံေျမ 

န္ငဴံ အပငံမ့ာနဵသဘာနဝအတုိငံဵ ေပါကံေရာနကံရာန 

နယံေျမကိ ုဆိုသညံ။  

 (တ) သစံေတာနနယံေျမ ဆုိသညံမ္ာန သစံေတာနယပေဒအရ 

ဖးဲ့စညံဵထာနဵသညံဴ ှကိုဵဝုိငံဵေတာနန္ငံဴ သတံမ္တံ 

ေြကညာနထာနဵသညဴံ ှကိုဵျပငံကာနကးယံေတာန တိုက့ို 

ဆိုသညံ။ 

 (ထ) ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့ ဆိုသညံမ္ာန ဤယပေဒအရ 

ေကာံနမတကီ ဖးဲ့စညံဵထာနဵ     အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ 

တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ စီမဳခနံ့ခးဲမှုဆုိငံရာန 

ွမို့နယံှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့ကို ဆိုသညံ။  
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 ( ဒ) လပုံငနံဵခးငဴံျပုမိန့ံ ဆိုသညံမ္ာန ဤယပေဒန္ငံဴအညီ 

တညံေထာနငံ လုပံပုိငံခးငံဴ၊ အသဳုဵျပုခးငံဴ ေလျှာနကံထာနဵ 

ျခငံဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ေကာနံမတ၏ီ သေဘာနတူညီ 

ခ့ကံျဖငဴံ လပုံငနံဵလပုံပိုငံခးငဴံ၊ အသုဳဵျပုခးငဴံျပုသညံဴ 

ခးငဴံျပုမိန့ကံို ဆုိသညံ။  

 ( ဓ) လပုံငနံဵလိုငံစငံ ဆုိသညံမ္ာန  ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵက 

လပုံငနံဵ တညံေထာနငံသူအာနဵ ထတုေံပဵသညံဴ 

လပုံကိုငံခးငဴံကို ဆိုသညံ။ 

 (  )                ဆိုသညံမ္ာန                

                                          

                                              

                                             

      ။ 

 (  )                                          

                                          

                                      

                                    ၊ 

                                    ၊ 

                                   

                      ။  
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အခနံဵ (၂) 

ရညံရးယံခ့ကံ 

၃။ ဤယပေဒ၏ ရညံရးယံခ့ကံမ့ာနဵမ္ာန ေအာနကံပါအတုိငံဵျဖစံ 

သညံ -  

 (က) ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံန္ငံဴ သဘာနဝအပငံမ့ာနဵ ကာနကးယံ 

ထိနံဵသိမံဵေရဵဆုိငံရာန                   မ့ာနဵကုိ 

အေကာနငံအထညံေဖာံနရနံ။ 

 ( ခ) တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံန္ငဴံ ရုက္ခေဗဒ ယယ့ာနဲံမ့ာနဵကုိ 

တညံေထာနငံျခငံဵ      ပတံဝနံဵက့ငံန္ငံဴ သဘာနဝ 

ေရေျမေတာနေတာနငံ တိရ စ္ဆာနနံမ့ာနဵကုိ ခ့စံျမတံနုိဵွပီဵ 

ထိနံဵသိမံဵကာနကးယံေစာနငံဴေရ္ာနကံနိုငံရနံ။ 

 ( ဂ) မ့ို ဵသုဲံဵမ    အန္တရာနယံရိ္သညံဴ ေတာနရုိငံဵတိရစ္ဆာနနံ၊ 

သဘာနဝအပငံမ့ာနဵန္ငံဴ ယငံဵတ့ုိ၏ ေနရငံဵေဒသမ့ာနဵကုိ 

ကာနကးယံထိနံဵသိမံဵရနံ။ 

 (ဃ) သဘာနဝသိပ္ပဳဆိုငံရာန သုေတသန လပုံငနံဵမ့ာနဵကို 

အေထာနကံအကူျဖစံေစရနံ။ 

 ( င) စဲံဆကံမျပတံ ဖး ဳ ့ ွဖ ိ ုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာနဵတးငံ  

ပတံဝနံဵက့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဆုိငံရာန ကိစ္စရပံမ့ာနဵ 

စနစံတက့ေပါငံဵစပံ ေဆာနငံရးကံနိုငံရနံ။  

 ( စ) ပတံဝနံဵက့ငံ ထနိံဵသိမံဵေရဵဆိုငံရာန ကိစ္စရပံမ့ာနဵ 

ကို အစိုဵရဌာနန၊ အစုိဵရအဖးဲ့အစညံဵ၊ အျပညံျပညံ 

ဆုိငံရာနအဖးဲ့အစညံဵ၊ အစိုဵရမဟုတံေသာန အဖးဲ့ 

အစညံဵန္ငံဴ ပုဂ္ဂလိကတ့ုိ ပူဵေပါငံဵေဆာနငံရးကံနုိငံရနံ။  



 

AAA 5 

 (ဆ) ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံန္ငဴံ သဘာနဝ အပငံမ့ာနဵ 

ထိနံဵသိမံဵကာနကးယံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာနဵတးငံ ျပညံသ ူ

တ့ုိ၏ ပူဵေပါငံဵ ေဆာနငံရးကံမှု ရရိ္ေစရနံအတးကံ 

အသိပညာနေပဵ စညံဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာံနမှုမ့ာနဵအာနဵ က့ယံ 

က့ယံျပန့ံျပန့ံ ေဆာနငံရးကံနိုငံရနံ။  

 ( ဇ) ျပညံသူလထူ ု စိတံခ့မံဵေျမဴေပ့ာနံရွှငံစးာန အပနံဵေျဖ 

အနာနဵယေူလဴလာနနိုငံရနံ။  

အခနံဵ (၃) 

ေကာနံမတီဖးဲ့ စညံဵျခငံဵ 

၄။ အစိုဵရအဖးဲ့သညံ ဤယပေဒပါ လပုံငနံဵတာနဝနံမ့ာနဵကို 

ေဆာနငံရးကံရနံ                                             

                              - 

 ( )                       

 (  )                           

                 

 (  )                         

                               

 (ဃ)                            

                 

 (  )                               
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အခနံဵ (၄) 

ေကာနံမတီ၏ တာနဝနံန္ငဴံ လပုံပိုငံခးငဴံမ့ာနဵ 

၅။ ေကာံနမတ၏ီ လပုံငနံဵတာနဝနံမ့ာနဵမ္ာန ေအာနကံပါအတုိငံဵ 

ျဖစံသညံ -  

 ( ) အစိုဵရက ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံန္ငဴံ သဘာနဝအပငံ  

မ့ာနဵ ကာနကးယံေရဵဆုိငံရာနမူဝါဒမ့ာနဵ ခ့မ္တံနိုငံရနံ 

အြကဳျပု တငံျပျခငံဵ။ 

 (  ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ    

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံေရဵအတးကံ သကံဆုိငံရာနဌာနန၊ 

အဖးဲ့အစညံဵမ့ာနဵန္ငဴံ ေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵေပဵျခငံဵ။  

 (  ) မ့ိုဵသုဲံဵမညံဴ အန္တရာနယံရ္ိသညဴံ ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံ 

န္ငဴံ သဘာနဝအပငံမ့ာနဵ ကာနကးယံေရဵအတးကံ အသိ 

ပညာနေပဵလုပံငနံဵ         ေဆာနငံရးကံ  ျခငံဵ။  

 (ဃ) သဘာနဝသိပ္ပဳဆိုငံရာန သုေတသန လပုံငနံဵမ့ာနဵ 

ေဆာနငံရးကံျခငံဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵ 

ေပဵျခငံဵ။  

 (  ) ပတံဝနံဵက့ငံ ထနိံဵသိမံဵေစာနငဴံေရ္ာနကံေရဵ လုပံငနံဵ 

မ့ာနဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ ေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵေပဵျခငံဵ။  

(  ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ    

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံရနံ နယံေျမအာနဵ အစုိဵရအဖးဲ့ 

၏သေဘာနတူညီခးငဴံျပုခ့ကံျဖငဴ ံ လ့ာနထာနဵသတံမ္တံ 

ျခငံဵ၊ ကန့ကံးကံမှုမ့ာနဵရ္ိပါက စုဳစမံဵစစံေဆဵတငံျပ 

ေဆာနငံရးကံျခငံဵ။ 
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 ( ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ    

ယယ့ာနဲံအာနဵ ှကီဵြကပံနိုငံေရဵန္ငဴံ ယငံဵလုပံငနံဵ 

တညံေထာနငံသညံဴ နယံေျမရိ္ အမ့ာနဵျပညံသူတ့ုိ၏ 

အခးငံဴအေရဵ ထိခုိကံနစံနာနမှု အေျခအေနကုိ စုဳစမံဵ 

စစံေဆဵ တငံျပနုိငံေရဵအတးကံ ွမို့နယံှကီဵြကပံေရဵ 

အဖးဲ့အာနဵ တာနဝနံေပဵအပံျခငံဵ။  

 ( ဇ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ    

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံသညံဴ နယံေျမရိ္ အမ့ာနဵျပညံသူ 

တ့ုိ အခးငံဴအေရဵ ထိခုိကံနစံနာနမှုမ့ာနဵအတးကံ 

ထုိကံသငံဴသညံဴ ေလ့ာံနေြကဵ၊ နစံနာနေြကဵန္ငံဴ ရသငံဴ 

ရထုိကံေသာန အခးငံဴအေရဵမ့ာနဵရရိ္ေစရနံ ကူညီ 

ေဆာနငံရးကံေပဵျခငံဵ။  

 (ဈ) တညံေထာနငံသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာနဵ၏ စဳခ့ိနံစဳေွှနံဵမ့ာနဵ 

သတံမ္တံေပဵျခငံဵန္ငံဴ သတံမ္တံထာနဵသညံဴ လုပံငနံဵ 

စဳခ့ိနံစဳေွှနံဵမ့ာနဵန္ငံဴ ညီေးတံမှုရိ္ မရိ္ စစံေဆဵေရဵ 

အဖးဲ့အာနဵ ဖးဲ့စညံဵတာနဝနံ ေပဵအ       ၊ ှကီဵြကပံ 

စစံေဆဵေစျခငံဵ။  

 ( ) ကာနကးယံထာနဵသညံဴ ေတာနရိုငံဵတိရ စ္ဆာနနံမ့ာနဵန္ငဴံ 

စပံလ့ဲ ံဵ၍တညံဆဲယပေဒမ့ာနဵန္ငံဴအညီ မ္တံပဳုတငံ 

ေစျခငံဵ။ 

 ( ဋ) အစုိဵရအဖးဲ့က အခါအာနဵ     စးာန ေပဵအပံေသာန 

တာနဝနံမ့ာနဵကုိ ထမံဵေဆာနငံျခငံဵ။ 
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 (  ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ    

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံရနံ လ့ာနထာနဵသတံမ္တံသညံဴ 

နယံေျမကုိ                          ရကံ       

(၆၀)                   ။ 

 ( ဍ) ေကာံနမတသီညံ အစညံဵအေဝဵမ့ာနဵကုိ သတံမ္တံ 

ခ့ကံမ့ာနဵန္ငံဴအညီ က့ငံဵပရမညံ။ 

၆။ ေကာံနမတီ၏လုပံပုိငံခးငံဴမ့ာနဵမ္ာန ေအာနကံပါအတုိငံဵျဖစံသညံ -  

 (က) သဘာနဝပတံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဆုိငံရာန ပညာနေပဵ 

စညံဵရဳုဵမှုမ့ာနဵန္ငံဴ လှုပံရ္ာနဵမှုမ့ာနဵအာနဵ ေဆာနငံရးကံ 

ျခငံဵ။  

 ( ခ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံလုိေြကာနငံဵ ေလျှာနကံထာနဵ 

လာနျခငံဵအေပ် စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵ သတမံ္တ၍ံ 

အစိုဵရအဖးဲ့၏             ျဖငဴံ လပုံငနံဵတညံေထာနငံ 

လပုံကိုငံရနံ ခးငဴံျပုမိန့ံထုတံေပဵျခငံဵ၊ ျငငံဵ    

ျခငံဵ။  

 ( ဂ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံခးငဴံျပုသညဴံ ခးငံဴျပုမိနံ့ရရိ္သူ 

သညံ သတံမ္တံထာနဵသညံဴ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵန္ငဴံ 

အညီ လပုံငနံဵေဆာနငံရးကံျခငံဵ ရိ္ မရ္ိ စစံေဆဵရနံ 

ွမို့နယံှကီဵြကပံေရဵ အဖးဲ့အာနဵ ဖးဲ့စညံဵတာနဝနံ 

ေပဵအပံျခငံဵ။ 
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 (ဃ) တညံေထာနငံလုိသညဴံ လပုံငနံဵမ့ာနဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

တငံျပလာနသညဴံ ေလျှာနကံထာနဵခ့ကံမ့ာနဵအေပ် 

လိုအပံသညဴံ အေထာနကံအထာနဵမ့ာနဵကုိ ျဖစံေစ၊ 

အခ့ကံအလကံမ့ာနဵကုိျဖစံေစ တငံျပရနံေတာနငံဵခဳ 

ျခငံဵ။ 

 ( င) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံခးငဴံျပုသညဴံ ခးငံဴျပုမိနံ့ရရိ္သူ 

သညံ ဤယပေဒပါ သတံမ္တံထာနဵသညဴံ စညံဵကမံဵ 

ခ့ကံတစံရပံရပံကုိ ေဖာနကံဖ့ကံ        ေြကာနငံဵ 

      ေတး့ရ္ိလျှငံ                 ကို ျပနံလညံ 

ရုပံသမိံဵျခငံဵ။  

 (  ) ေကာံနမတီသညံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ လပုံငနံဵလုပံကိုငံသညံဴ ကာနလကုိ 

ခးငဴံျပုသညဴံေန့မ္စ၍  န္စံေပါငံဵ(၃၀)ထိ ခးငံဴျပုနုိငံ 

သညံ။ 

 ( )  ေကာံနမတီသညံ လုပံငနံဵလုိအပံခ့ကံအရ ကျွမံဵက့ငံသူ 

သုေတသမီ့ာနဵ၊ ပညာနရ္ငံမ့ာနဵအာနဵ ဖိတြံကာနဵ၍ 

အြကဳဉာနဏံမ့ာနဵ ရယူနိုငံသညံ။  

အခနံဵ (၅) 

ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့ ဖးဲ့စညံဵျခငံဵန္ငဴံ လပုံငနံဵတာနဝနံမ့ာနဵ 

၇။                                         
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(၅)  ၊           (၉)                           - 

 ( )                         ၊      

                                    

 (  )                                                          

 (  )                            

                                

 (ဃ)                                             

 (  )                                      

                                  

၈။ ွမိ ့ုနယံှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့၏လုပံငနံဵတာနဝနံမ့ာနဵမ္ာန ေအာနကံပါ 

အတုိငံဵျဖစံသညံ -  

 (က) စစံေဆဵေရဵ ကိစ္စရပံမ့ာနဵအတးကံ လိုအပံေသာန 

သကံေသခဳ အေထာနကံအထာနဵ၊ စာနရးကံစာနတမံဵ၊ 

ေငးေရဵေြကဵေရဵ အေထာနကံအထာနဵမ့ာနဵန္ငဴံ    

ခိုငံလဳုေသာန အက့ို ဵအေြကာနငံဵ ေဖာံနျပခ့ကံမ့ာနဵအာနဵ 

စစံေဆဵျခငံဵ၊ လိုအပံေသာန ပုဂ္ဂိုလမံ့ာနဵအာနဵ ေခ်ယူ 

ေမဵျမနံဵျခငံဵ။ 

 ( ခ) ပုဒံမခးဲ(က)ပါ ကိစ္စရပံမ့ာနဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ေဆာနငံရးကံရာနတးငံ ခိုငံလဳုေသာန အေြကာနငံဵျပခ့ကံ 



 

AAA 5 

မရ္ိဘဲ လိုကံနာနရနံ ပ့ကံကးကံပါက အေရဵယူ 

ေဆာနငံရးကံမှုျပုနိုငံရနံ ေကာနံမတီထဳ တငံျပျခငံဵ။  

 ( ဂ) စစံေဆဵေတး့ရ္ိခ့ကံ အစီရငံခဳစာနမ့ာနဵန္ငဴံ ဤယပေဒ 

အရလိုအပံေသာန အေရဵယူ ေဆာနငံရးကံမှုမ့ာနဵကုိ 

ျပုလပုံနိုငံရနံ ေကာံနမတသီို့ တငံျပျခငံဵ။  

 (ဃ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံထာနဵသညဴံ နယံေျမေဒသရိ္ 

အမ့ာနဵျပညံသူတုိ၏့ အခးငဴံအေရဵ ထိခိုကံနစံနာနမှု 

မ့ာနဵကို ေကာံနမတသီို့ တငံျပျခငံဵ။  

 ( င) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံလပုံငနံဵ ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိသူက သတမံ္တထံာနဵ 

သညဴံ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵန္ငဴံအညီ လိုကံနာန 

ေဆာနငံရးကံျခငံဵ ရ္ိ မရ္ိ စစံေဆဵျခငံဵန္ငဴံ စစံေဆဵ 

ေတး့ရ္ိခ့ကံအာနဵေကာံနမတသီို ့တငံျပျခငံဵ။  

 ( စ) တညံေထာနငံထာနဵသညံဴ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံ 

ယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံအတးငံဵ သိပ္ပဳဆိုငံရာန 

သုေတသနျပုလပုံျခငံဵ၊ သဘာနဝပတံဝနံဵက့ငံ 

အာနဵ ြကညံဴရှုေလလဴာနျခငံဵန္ငဴံ အပနံဵေျဖျခငံဵတို့ကို 

သတမံ္တထံာနဵသညဴံ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵန္ငဴံအညီ 

ှကီဵြကပံျခငံဵ။  

 (ဆ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံကို ေဘဵအန္တရာနယံမ့ာနဵ မက့ေရာနကံေစေရဵ 

န္ငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံထိခုိကံေန္ာနငံဴယ္ကံမှုမ့ာနဵ မရိ္ေစေရဵ 
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တ့ုိအတးကံ ေဆာနငံရးကံထာနဵရိ္ျခငံဵမ့ာနဵကုိ ှကီဵြကပံ 

ျခငံဵ။  

 ( ဇ)                                    

                       ။  

အခနံဵ (၆) 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံတညံေထာနငံျခငံဵ 

၉။ ေကာံနမတီသညံ -  

 ( ) အစိုဵရဌာနန သ့ုိမဟုတံ အဖးဲ့အစညံဵတစံခုခု 

သိုမ့ဟုတံ ပုဂ္ဂိုလတံစဦံဵဦဵ၏ စီမဳခန့ံခးမဲှုေအာနကံ 

တးငံရ္ိေသာန ေျမတးငံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံ 

ယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံရနံ 

ေလျှာနကံထာနဵလာနပါက တညံဆဲယပေဒ၊ လပုံထုဳဵ 

လပုံနညံဵမ့ာနဵန္ငဴံအညီ သကံဆိငုံရာန ဌာနန၊ အဖးဲ့ 

အစညံဵမ့ာနဵန္ငဴံ ှကိုတငံညှိနှိုငံဵ စီမဳေဆာနငံရးကံေပဵ 

ရမညံ။ 

 (  )              ၊               ၊         

                                     

      ၊                                         

          (၆၀)                 ။ 

  (  ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံတညံေထာနငံမညဴံ သကံဆိငုံရာန နယံေျမ 

ေဒသရိ္ အမ့ာနဵျပညံသူတုိ၏့ အခးငဴံအေရဵ ထိခိုကံ 



 

AAA 5 

နစံနာနမှုမ့ာနဵကုိ သတမံ္တသံညဴံ နညံဵလမံဵမ့ာနဵန္ငဴံ 

အညီ စုဳစမံဵစစံေဆဵရနံန္ငဴံ နယံေျမသတံမ္တံ 

တညံေထာနငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာနဵကို ေဆာနငံရးကံနိုငံရနံ 

ပဏာနမစိစစံေရဵအဖးဲ့ကို ဖးဲ့စညံဵ၍ တာနဝနံေပဵ 

ရမညံ။ 

 (ဃ) လုပံငနံဵလုိငံစငံ သကံတမံဵန္ငံဴ လုပံငနံဵလုိငံစငံခ 

မ့ာနဵကုိ သတံမ္တံရမညံ။ 

  (  )                                       

ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵ                ။ 

၁၀။ ေကာံနမတသီညံ တညံေထာနငံထာနဵသညဴံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ 

တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ၏ ဧရိယာနတစံခုလဳုဵကုိျဖစံေစ၊ 

တစံစိတံတစံေဒသကုိျဖစံေစ၊ အစုိဵရအဖးဲ့၏            ျဖငံဴ 

အမ့ာနဵျပညံသူ၏အက့ို ဵင္ာန လိုအပံပါက ျပငံဆငံျခငံဵ သိုမ့ဟုတံ 

ပယံဖ့ကံျခငံဵျပုနုိငံသညံ။  

၁၁။ ေကာံနမတသီညံ အစိုဵရအဖးဲ့၏ သေဘာနတူညီခ့ကံျဖငံဴ-  

 (က) တညံေထာနငံထာနဵသညံဴ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံ 

ယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံကို ျပညံနယံအက့ိုဵ 

စီဵပးာနဵအလိုင့္ာန အစိုဵရအဖးဲ့န္ငဴံ အျခာနဵမညံသညဴံ 

ပုဂ္ဂိုလ ံသိုမ့ဟုတံ မညံသညဴံစီဵပးာနဵေရဵ အဖးဲ့အစညံဵ 

ကမဆို ဖကံစပံလုပံကိုငံရနံျဖစံေစ၊ ပုဂ္ဂိုလတံစဦံဵ 

ဦဵ သိုမ့ဟုတံ စီဵပးာနဵေရဵ အဖးဲ့အစညံဵတစံခုခုက 

လပုံကိုငံရနံျဖစံေစ၊သတမံ္တထံာနဵေသာန နညံဵလမံဵ 
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မ့ာနဵန္ငဴံအညီ ေလျှာနကံထာနဵျခငံဵကို စညံဵကမံဵခ့ကံ 

မ့ာနဵ သတံမ္တံ၍ ခးငဴံျပုနိုငံသညံ။ 

 ( ခ) ပုဂ္ဂလကိပိုငံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနယံယ့ာနဲံ၊ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံကုိ တညံေထာနငံလုပံကုိငံလုိေြကာနငံဵ 

သတံမ္တံသညံဴ နညံဵလမံဵမ့ာနဵန္ငံဴအညီေလျှာနကံထာနဵ 

ျခငံဵကို စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵ သတမံ္တ၍ံ ခးငဴံျပုနိုငံ 

သညံ။ 

၁၂။ ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵသညံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံမညဴံ နယံေျမေဒသရိ္ အမ့ာနဵျပညံသူ 

တို၏့ အခးငဴံအေရဵ ထိခိုကံနစံနာနမှုမ့ာနဵအတးကံ သငဴံေလ့ာနံေသာန 

အခးငဴံအေရဵမ့ာနဵ၊ အက့ို ဵခဳစာနဵခးငဴံမ့ာနဵကုိ ေကာံနမတ၏ီ             

ျဖငဴံ စိစစံေဆာနငံရးကံရမညံ။  

၁၃။ ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵသညံ ေကာံနမတီ၏                   -  

 (က)                                 အပနံဵေျဖ 

စခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံအတးငံဵ 

သိပ္ပဳဆိုငံရာန သုေတသနျပုလပုံျခငံဵ ခးငဴံျပုနိုငံ 

သညံ။ 

 ( ခ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵသို ့ ပတံဝနံဵက့ငံမ္ အန္တရာနယံမက့ 

ေရာနကံေစရနံန္ငဴံ ထခိိုကံေန္ာနငဴံယ္ကံမှုမ့ာနဵ မရိ္ေစ 

ရနံ လုိအပံသညံဴ အစီအမဳမ့ာနဵ ခ့မ္တံေဆာနငံရးကံ 

နိုငံသညံ။  
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 ( ဂ) ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံန္ငံဴ သဘာနဝအပငံမ့ာနဵကုိ အျခာနဵ 

တိုငံဵေဒသှကီဵ           ျပညံနယံမ့ာနဵန္ငဴံ 

ေသာံနလညံဵေကာနငံဵ၊ နိုငံငဳျခာနဵ တိုငံဵျပညံမ့ာနဵန္ငဴံ 

ေသာံနလညံဵေကာနငံဵ၊ အလအဲလယ္ံ ျပုလပုံနိုငံေရဵ 

အတးကံ                  အစုိဵရအဖးဲ့သ့ုိ တငံျပ 

ရမညံ။ 

 (ဃ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံလုပံငနံဵ လပုံကိုငံသူသို ့ လပုံငနံဵလိုငံစငံ 

ထတုေံပဵျခငံဵ၊                 ၊ ပယံဖ့ကံျခငံဵ 

ျပုနိုငံသညံ။  

၁၄။ ေွှနံြကာနဵေရဵမ္ူဵသညံ         တညံေထာနငံထာနဵသညံဴ 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံအတးငံဵ 

ြကညဴံရှုေလလဴာန အပနံဵေျဖသူမ့ာနဵ လိုကံနာနရမညံဴ စညံဵကမံဵခ့ကံ 

မ့ာနဵကို ေကာံနမတ၏ီ             ျဖငံဴ သတံမ္တံွပီဵ အမ့ာနဵျပညံသူ 

သိရိ္နုိငံ  ရနံ ေြကညာနထာနဵရမညံ။ 

အခနံဵ (၇) 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံတညံေထာနငံလုပံကုိငံခးငံဴ၊ လုပံငနံဵလုပံကုိငံခးငံဴ 

ခးငံဴျပုမိနံ့ေလျှာနကံထာနဵျခငံဵ၊  ထုတံေပဵျခငံဵန္ငံဴ ျငငံဵပယံျခငံဵ 

၁၅။ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံန္ငဴံ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ 

တညံေထာနငံလုပံကုိငံလုိသူန္ငံဴ လုပံငနံဵလုပံကုိငံလိုသူမ့ာနဵသညံ 
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ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိရနံ ေကာနံမတီထဳသတမံ္တထံာနဵသညဴံ နညံဵလမံဵမ့ာနဵ 

န္ငဴံအညီ ေလျှာနကံထာနဵရမညံ။  

၁၆။ ေကာံနမတသီညံ -  

 ( ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ 

ဆုိငံရာနခးငံဴျပုမိနံ့ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵကုိ သတမံ္တ ံ

ေပဵရမညံ၊ 

 (  ) ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိသူက လုိကံနာနရမညဴံ စညံဵကမံဵခ့ကံ 

မ့ာနဵကို ေဖာနကံဖ့ကံ        လျှငံ ခးငဴံျပုမိန့ကံို 

ကာနလ အကန့အံသတျံဖငဴံ ဆိုငံဵငဳျဴခငံဵ သိုမ့ဟုတံ 

ပယံဖ့ကံျခငံဵ ျပုနုိငံသညံ။  

၁၇။ ေကာံနမတသီညံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ 

ေဗဒယယ့ာနဲံ လုပံပိုငံခးငဴံ၊ အသုဳဵျပုခးငဴံေပဵျခငံဵျပုသညဴံအခါ 

သတမံ္တထံာနဵသညဴံ အခးနံအခမ့ာနဵကုိ အေျပအေက့ေပဵသးငံဵေစွပီဵ 

မ္   ခးငံဴျပုမိနံ့ထုတံေပဵရမညံ။  

၁၈။ ေကာံနမတသီညံ အစိုဵရအဖးဲ့၏ သေဘာနတူညီခ့ကံျဖငံဴ 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံကုိ 

တညံေထာနငံခးငဴံျပုရာနတးငံ လိုအပံသညဴံ အနညံဵဆုဳဵ ေျမဧရိယာန 

အက့ယံအဝနံဵန္ငဴံ လပုံငနံဵပမာနဏအလိကုံ သငဴံေလ့ာနံသညဴံ 

ေျမဧရိယာနအက့ယံအဝနံဵကို သတံမ္တံခးငဴံျပုနိုငံသညံ။  

၁၉။ ေကာံနမတသီညံ ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိသူက ခးငဴံျပုသညံဴ သကံတမံဵ 

ကုနံဆုဳဵ ွပီဵေနာနကံ သကံတမံဵတိုဵရနံ ေလျှာနကံထာနဵလာနျခငံဵအေပ် 

စိစစံ၍ ခးငဴံျပုနုိငံသညံ သို့မဟုတ ံျငငံဵပယံနိုငံသညံ။  



 

AAA 5 

၂၀။ ေကာံနမတသီညံ နိုငံငဳျခာနဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုျဖငဴံ အပနံဵေျဖ 

စခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံလုပံကိုငံ 

ရနံ လပုံပိုငံခးငဴံ၊ အသုဳဵျပုခးငဴံ ေလျှာနကံထာနဵလာနသညဴံ လပုံငနံဵမ့ာနဵ 

                                                          

                                                                

                                              

       ။  

အခနံဵ (၈) 

လုပံငနံဵခးငံဴျပုမိနံ့သကံတမံဵ၊ လုပံငနံဵခးငံဴျပုခ၊ ရကံလးနံေြကဵ၊ 

ဒဏံေြကဵန္ငံဴ သကံတမံဵတုိဵျမှငံဴခ သတံမ္တံျခငံဵ 

၂၁။ ေကာံနမတသီညံ အစိုဵရအဖးဲ့၏ သေဘာနတူညီခ့ကံျဖငဴ ံ

လပုံငနံဵခးငဴံျပုခ၊ ရကံလးနံေြကဵ၊ ဒဏံေြကဵ၊ သကံတမံဵတိုဵျမှငဴံခ 

န္ငဴံ အျခာနဵဝနံေဆာနငံခမ့ာနဵကို သတမံ္တေံကာနကံခဳနိုငံသညံ။ 

ရကံလးနံေြကဵ ေကာနကံခဳရာနတးငံ လ၏အစိတံအပိုငံဵကို(၁)လဟု 

သတမံ္တရံမညံ။  

၂၂။  အစိုဵရအဖးဲ့သညံ လပုံငနံဵခးငံဴျပုမိန့သံကံတမံဵ၊ လပုံငနံဵ 

ခးငဴံျပုခ၊ ရကံလးနံေြကဵ၊ ဒဏံေြကဵ၊ သကံတမံဵတိုဵျမှငဴံခန္ငဴံ 

အျခာနဵဝနံေဆာနငံခမ့ာနဵကို အခါအာနဵေလ့ာနံစးာန ျပငံဆငံသတံမ္တံ 

နိုငံသညံ။  
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အခနံဵ (၉) 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ 

တညံေထာနငံလုပံကုိငံရနံ 

ခးငံဴျပုမိနံ့ရရိ္သူကလုိကံနာနရမညံဴတာနဝနံမ့ာနဵ 

၂၃။ အပနံဵအေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ 

တညံေထာနငံလုပံကိုငံလိုသူသညံ သတမံ္တထံာနဵသညဴံ လုပံငနံဵ 

ခးငဴံျပုမိန့ံရရိ္ွပီဵမ္သာနလျှငံ လုပံငနံဵကုိစတငံ လပုံကိုငံခးငံဴရ္ိသညံ။ 

၂၄။ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ 

တညံေထာနငံလပုံကိုငံရနံ ခးငဴံျပုမိန့ံရရ္ိသူသညံ -  

 (က) တညံဆဲယပေဒမ့ာနဵ၊ နညံဵယပေဒမ့ာနဵ၊ လုပံထဳုဵ 

လုပံနညံဵမ့ာနဵ၊ အမိနံ့မ့ာနဵ၊ ေွှနံြကာနဵခ့ကံမ့ာနဵကုိ 

လိုကံနာနရမညံ။  

 ( ခ) ေကာံနမတကီ အခါအာနဵေလ့ာနံစးာန သတမံ္တသံညဴံ 

စညံဵကမံဵမ့ာနဵကို လိုကံနာနရမညံ၊  

 ( ဂ) ခးငဴံျပုထာနဵေသာန လုပံငနံဵအမ့ို ဵအစာနဵန္ငဴံ ယငံဵန္ငဴံ 

ဆကံနးယံလ့ကံရ္ိေသာန လပုံငနံဵကုိသာန လပုံကိုငံ 

ရမညံ။ 

 (ဃ) လပုံကိုငံခးငဴံရသညဴံ လပုံငနံဵကို စတငံခးငဴျံပုသညံဴ 

ေန့မ္စ၍ (၃)န္စံအတးငံဵ သတမံ္တခံ့ကံအတိုငံဵ 

လပုံငနံဵွပီဵစီဵသညံအထိ အေကာနငံအထညံေဖာံန 

ေဆာနငံရးကံရမညံ။ သဘာနဝေဘဵအန္တရာနယံေြကာနငံဴ 

ေသာံနလညံဵေကာနငံဵ၊ တညံွငိမံေအဵခ့မံဵမှုမရ္ိေသာန 
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အေျခအေနေြကာနငံဴ ေသာနံလညံဵေကာနငံဵ ကုနံလးနံ 

သးာနဵသညဴံ အခ့ိနံအတးကံ သတမံ္တကံာနလအာနဵ 

                                           

                      ။  

 ( င) ခးငံဴျပုထာနဵသညံဴ လုပံငနံဵကုိ လုပံငနံဵခးငံဴျပုမိနံ့ပါ 

သကံတမံဵကာနလအတးငံဵ ထုိလုပံငနံဵအတးကံအျခာနဵ 

ပုဂ္ဂိုလတံစဦံဵဦဵအာနဵလပုံငနံဵလွှေဲျပာနငံဵျခငံဵ     ။  

 ( စ) ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိထာနဵေသာန လုပံငနံဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍  

နိုငံငဳေတာနံသို ့ ေပဵေဆာနငံရ  ရ္ိသညဴံ အခးနံအခ 

မ့ာနဵကို အေျပအေက့ ေပဵေဆာနငံရမညံ။  

 (ဆ) တညံေထာနငံလုပံကိုငံရနံ ခးငဴံျပုထာနဵေသာန လုပံငနံဵ 

မ့ာနဵမ္အပ ေျပာနငံဵလဲလပုံကိုငံျခငံဵ၊ ေျမေပ်ေျမ 

ေအာနကံသယဳဇာနတ ထတုယံူ       ျခငံဵမ့ာနဵမျပုရ။  

 ( ဇ) တညံေထာနငံလုပံကိုငံသညဴံ လပုံငနံဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

တညံဆဲယပေဒမ့ာနဵန္ငဴံအညီ ပတံဝနံဵက့ငံညစံညမံဵ 

မှု၊ ပ့ကံစီဵမှုမျဖစံေစရနံ ေဆာနငံရးကံရမညံ။ 

 ( ဈ) ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိထာနဵေသာနနယံေျမအတးငံဵ၌ ေကာံနမတီ 

က သတမံ္တထံာနဵသညဴံ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာနဵန္ငဴံ 

အညီ                  ရမညံ။  

 (ည) ေတာနရုိငံဵတိ စ္ဆာနနံန္ငဴံ သဘာနဝအပငံမ့ာနဵကုိ      

                          ၍ တညံဆယဲပေဒမ့ာနဵန္ငဴံ 

အည ီလိုကံနာနေဆာနငံရးကံရမညံ။ 
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 ( ဋ) လပုံငနံဵခးငဴံျပုမိန့သံကံတမံဵမကုနံဆုဳဵ မီ အေြကာနငံဵ 

တစံစုဳတစံရာနေြကာနငဴံ ဆကံလကံ၍ လုပံငနံဵ 

ေဆာနငံရးကံနိုငံမှုမရ္ိခဲဴလျှငံ                         

      သညံ သတမံ္တထံာနဵသညဴံ နညံဵလမံဵမ့ာနဵန္ငဴံ 

အညီ ေကာံနမတထီ ဳ                 ။ 

 ( ဌ) အစိုဵရဌာနန သို့မဟုတံ အဖးဲ့အစညံဵတစံခုခု 

သို့မဟုတံ ပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵဦဵ၏ စီမဳခန့ံခးဲမှု 

ေအာနကံတးငံရိ္ေသာနေျမတးငံ ပုဒံမ ၉ ပုဒံမခးဲ(က)အရ 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ ေလျှာနကံထာနဵသူသညံ ခးငဴံျပုမိန့ံမရမီ 

သကံဆိငုံရာနဌာနန၊ အဖးဲ့အစညံဵမ့ာနဵန္ငဴံ ေျမေနရာန 

အတညံျပုခ့ကံရရ္ိေရဵ ှကိုတငံညှိနှိုငံဵ ေဆာနငံရးကံ 

ရမညံ။  

အခနံဵ (၁၀) 

စီမဳခန့ံခးဲေရဵနညံဵလမံဵအရ အေရဵယူျခငံဵန္ငဴံ အယူခဳျခငံဵ 

၂၅။ ေကာနံမတီသညံ ဤယပေဒအရ ထုတံျပနံေသာန အမိန့ံ၊ 

ေွှနံြကာနဵခ့ကံန္ငဴံ လပုံထုဳဵလပုံနညံဵမ့ာနဵကုိ ေဖာနကံဖ့ကံသညံဴ 

လုပံငနံဵခးငံဴျပုမိနံ့ရရိ္သူကုိ ေအာနကံပါ အေရဵယူမှု တစံရပံရပံျဖစံေစ၊ 

တစံရပံထကံပိုေသာန အေရဵယူမှုမ့ာနဵျဖစံေစ ဆုဳဵျဖတံေဆာနငံရးကံ 

နိုငံသညံ - 

 (က) သတေိပဵျခငံဵ။ 
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 ( ခ) သတမံ္တထံာနဵေသာန ဒဏံေြကဵေငးေပဵေဆာနငံေစ 

ျခငံဵ။  

 ( ဂ) ခးငံဴျပုမိနံ့ကုိ ကာနလအကနံ့အသတံျဖငံဴဆုိငံဵငဴဳျခငံဵ။  

 (ဃ) ခးငဴံျပုမိန့ကံိုပယံဖ့ကံျခငံဵ။  

၂၆။                 သညံ         တညံေထာနငံထာနဵ 

သညဴံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံအတးငံဵ 

ေအာနကံပါ   လုပံမှု တစံရပံရပံကုိ က့ူဵလးနံသူအာနဵ ဒဏံေြကဵေငး 

က့ပံန္စံေသာနငံဵအထိ ေပဵေဆာနငံရနံ စီမဳခန့ခံးဲမှုဆိငုံရာနအမိနံ့ 

ခ့မ္တံနိုငံသညံ- 

 (က) အမ့ာနဵျပညံသူ ြကညဴံရှုေလလဴာန အပနံဵေျဖ ခးငဴံျပု 

ထာနဵေသာနေနရာနသ့ုိ သတမံ္တံ   သညံဴ စညံဵကမံဵ 

န္ငံဴ မညီေးတံဘဲ ဝငံေရာနကံျခငံဵ။  

 ( ခ) အမ့ာနဵျပညံသူ ြကညဴံရှုေလလဴာန အပနံဵေျဖ ခးငဴံျပု 

ထာနဵေသာန ေနရာနမ္အပ တာနဵျမစံထာနဵေသာနေနရာန 

သိုခ့းငဴံျပုမိန့မံရ္ိဘဲ က့ူဵေက့ာံနဝငံေရာနကံျခငံဵ။ 

 ( ဂ) လတူိုေ့မးဵျမူထာနဵေသာန          တရိ စ္ဆာနနံကို 

စာနဵက့ကံခ့ျခငံဵ၊ လွှတေံက့ာနငံဵျခငံဵ သ့ုိမဟုတံ 

စညံဵကမံဵမဲဴ က့ူဵေက့ာံနဝငံေရာနကံေစျခငံဵ။  

 (ဃ)                         ကာနကးယံထာနဵသညံဴ 

ေတာနရုိငံဵ တရိ စ္ဆာနနံမ့ာနဵကို ေျခာနကံလ္နံ့ျခငံဵ 

သ့ုိမဟုတံ တမငံအေန္ာန   အယ္ကံေပဵျခငံဵ၊ အနာန 

တရျဖစံေစျခငံဵ၊  အထတိတံ    ျဖစေံစျခငံဵ၊ အသဳ 

ျဖငဴ ံအေန္ာန   အယ္ကံေပဵျခငံဵ။  
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 ( င) သဘာနဝအပငံန္ငဴံ စိုကံပ့ိုဵထာနဵေသာန အပငံတစံမ့ို ဵ 

မ့ိုဵကုိ ခးငဴံျပုခ့ကံမရရိ္ဘဲ ခူဵဆးတံျခငံဵ သိုမ့ဟုတံ 

ခ့ိုဵဖဴဲျခငံဵ သိုမ့ဟုတံ ဖ့ကံဆီဵျခငံဵ။  

၂၇။                 သညံ         တညံေထာနငံထာနဵ 

သညဴံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံအတးငံဵ 

ေအာနကံပါျပုလပုံမှု တစရံပံရပံကုိ က့ူဵလးနံသူအာနဵ ဒဏံေြကဵ 

ေငးက့ပံတစသံိနံဵအထ ိ ေပဵေဆာနငံေစရနံ စီမဳခန့ခံးဲေရဵဆိုငံရာန 

အမိန့ခံ့မ္တံနိုငံသညံ -  

 (က) ခးငဴံျပုခ့ကံမရိ္ဘဲ             ဓ      ၊ ရုပံရ္ငံ 

သိုမ့ဟုတံ ဗီဒီယိုရုိကံကူဵျခငံဵ။  

 ( ခ) ေျမကုိတူဵဆးျခငံဵ၊ ထးနံယကံ စုိကံပ့ို ဵျခငံဵ သ့ုိမဟုတံ 

လုပံငနံဵတစံခုခု လုပံကုိငံျခငံဵ။  

 ( ဂ)                   စိုကံပ့ိုဵထာနဵသညံဴ အပငံ 

တစမံ့ိုဵမ့ိုဵကုိ ထတုယံူျခငံဵ၊ စုေဆာနငံဵျခငံဵ 

သ့ုိမဟုတံ တစံနညံဵနညံဵျဖငံဴ ဖ့ကံဆီဵျခငံဵ။  

၂၈။       ၂၅၊ ၂၆၊ ၂ ၇                                

                                                      

                                   ။ 

၂၉။ ေကာံနမတီသညံ -  

 (က) စီမဳခန့ံခးဲေရဵဆိုငံရာန အမိန့ံခ့မ္တံသညဴံအခါ 

တညံေထာနငံထာနဵသညံဴ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံ 

ယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံမ္ ခးငဴံျပုခ့ကံမရရိ္ဘဲ 
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ထတုယံူသညဴံ ပစ္စညံဵမ့ာနဵကုိ ျပညံသူဘ့ဏ္ဍာနအျဖစံ 

သိမံဵဆညံဵရမညံ။ 

 (ခ) ျပညံသူဘ့ဏ္ဍာနအျဖစံ သိမံဵဆညံဵေသာန ပစ္စညံဵမ့ာနဵ 

ကို သတမံ္တသံညဴံ နညံဵလမံဵမ့ာနဵန္ငဴံအညီ စီမဳ 

ခန့ံခးရဲမညံ။  

၃၀။ ေကာံနမတကီခ့မ္တံသညဴံ အမိန့ ံသိုမ့ဟုတံ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံကုိ 

မေက့နပံသူသညံ ယငံဵအမိန့ံ သိုမ့ဟုတံ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့မ္တံသညဴံ 

ေန့မ္ရကံေပါငံဵ (၆၀)အတးငံဵ            ထ ဳအယူခဳဝငံနိုငံသညံ။  

၃၁။ ဤယပေဒအရ ခ့မ္တံထာနဵေသာန စီမဳခန့ံခးဲေရဵဆိုငံရာန 

အေရဵယူမှုကို လိုကံနာနျခငံဵမရ္ိပါက ျပစံမှုေြကာနငံဵအရျဖစံေစ၊ 

                     တရာနဵစးဲဆိုေစနိုငံသညံ။ 

၃၂။ (က)            သညံ ေကာံနမတီကခ့မ္တံသညံဴ အမိန့ ံ

သိုမ့ဟုတံ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံကို အတညံျပုျခငံဵ၊ 

ျပငံဆငံျခငံဵ သိုမ့ဟုတံ ပယံဖ့ကံျခငံဵ ျပုနုိငံသညံ။  

 (ခ ) ပုဒံမခးဲ(က)အရ            ၏ အဆုဳဵအျဖတံသညံ 

အွပီဵအျပတ ံအတညံျဖစံသညံ။  

အခနံဵ (၁၁) 

တာနဵျမစံခ့ကံမ့ာနဵ 

၃၃။ မညံသူမျှ -  

 (က) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံကို ခးငဴံျပုခ့ကံမ ရ္ိဘဲ တညံေထာနငံ 

လပုံကိုငံျခငံဵမျပုရ။  
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 ( ခ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ သကံရ္ိသကံမဲဴဖးဲ့စညံဵမှုကုိျဖစံေစ၊ 

သဘာနဝအေနအထာနဵ တစံခုခုကိျုဖစံေစ ဖ့ကံဆီဵ 

ျခငံဵမျပုရ။  

၃၄။ မညံသူမျှ -  

 (က) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံ၏ နယံနိမိတံအမ္တံအသာနဵ တစခံုခုကို 

ခးငဴံျပုခ့ကံမရရ္ိဘဲ ေျပာနငံဵလဲ ျပငံဆငံျခငံဵ၊ 

ေရွှ့ေျပာနငံဵျခငံဵ၊ ဖ့ကံဆီဵျခငံဵ သ့ုိမဟုတံ ပဳုသ  နံ 

ပ့ကံ     ေစရနံ ျပုလုပံျခငံဵမျပုရ။ 

 (ခ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ ေျမထု၊ ေရထ၊ု ေလထုကို တမငံ 

ညစံညမံဵေစျခငံဵ၊ ေရအရငံဵအျမစံကို ပ့ကံစီဵေစ 

ျခငံဵ သိုမ့ဟုတံ ေရတးငံအဆိပံခပံျခငံဵမျပုရ။  

 (ဂ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ ေရာနဂါပုိဵမွှာနဵပါရ္ိေသာန ပစ္စညံဵကုိ 

ျဖစံေစ၊ အဆိပံအေတာနကံ ျဖစံေစေသာနပစ္စညံဵကုိ 

ျဖစံေစ၊ ဓာနတံသတ္တ ု အညစံအေြကဵကုိ ျဖစံေစ၊ 

အန္တရာနယံျဖစံေစေသာန ဓာနတေံရာနငံျခညံသငဴံေစ 

သညဴံ ပစ္စညံဵကိုျဖစံေစ၊ လကူိုအန္တရာနယံျဖစံေစ 

တတံေသာနလကံနကံ သိုမ့ဟုတံ ေပါကံကးဲေစတတံ 

ေသာနပစ္စညံဵကုိျဖစံေစ လကံဝယံထာနဵျခငံဵ သ့ုိမဟုတံ 

စးန့ံပစံျခငံဵမျပုရ။  
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၃၅။ မညံသူမျှ ေကာံနမတ၏ီ ခးငဴံျပုခ့ကံမရ္ိဘဲ -  

 (က) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ အေဆာနကံအဦမ့ာနဵ ေဆာနကံလုပံ 

ျခငံဵ၊ ေပ့ာံနရွှငံဖးယံကစာနဵကးငံဵမ့ာနဵ၊ အာနဵကစာနဵရဳု 

မ့ာနဵ၊ အာနဵကစာနဵခနံဵမမ့ာနဵ၊ ေရကူဵကနံမ့ာနဵ၊ 

အာနဵကစာနဵ နညံဵပညာန သငံတနံဵေက့ာနငံဵမ့ာနဵ 

ဖးငဴံလ္စံျခငံဵမျပုရ။ 

 ( ခ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ ျပပးဲွပိုငံပးဲမ့ာနဵ၊ ေပ့ာနံပးဲရွှငံပးဲမ့ာနဵ၊ 

ပးဲလမံဵသဘငံမ့ာနဵ၊ အခမံဵအနာနဵမ့ာနဵ က့ငံဵပျခငံဵ 

မျပုရ။ 

 ( ဂ) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒ 

ယယ့ာနဲံအတးငံဵ အပငံမ့ာနဵစုိကံပ့ို ဵျခငံဵ၊ စီဵပးာနဵေရဵ 

အလိုင့္ာန ပ့ိုဵျခဳမ့ာနဵတညံေထာနငံျခငံဵ၊ ပ့ိုဵပငံ 

အေရာနငံဵဆိုငံ ဖးငဴံလ္စံျခငံဵ၊ ေစ့ဵဆိုငံခနံဵမ့ာနဵ 

ေဆာနကံလုပံေရာနငံဵခ့ျခငံဵမျပုရ။  

အခနံဵ (၁၂) 

ျပစံမှုန္ငံဴ ျပစံဒဏံမ့ာနဵ 

၃၆။ မညံသူမဆိ ု ပုဒံမ ၃၃ န္ငဴံ ၃၄ ပါ တာနဵျမစံခ့ကံ တစရံပံ 

ရပံကုိ က့ူဵလးနံေြကာနငံဵ ျပစံမှုထငံရ္ာနဵစီရငံျခငံဵခဳရလျှငံ ထိုသူကို  

ေထာနငံဒဏံသုဳဵန္စံအထျိဖစံေစ၊ ေငးဒဏံက့ပံငါဵသိနံဵအထိျဖစံေစ၊ 

ဒဏံန္စရံပံလုဳဵ ျဖစံေစ ခ့မ္တံရမညံ။  
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၃၇။ မညံသူမဆိ ု ပုဒံမ ၃၅ ပါ တာနဵျမစံခ့ကံ တစရံပံရပံကို 

က့ူဵလးနံေြကာနငံဵ ျပစံမှုထငံရ္ာနဵစီရငံျခငံဵခဳရလျှငံ ထိုသူကို 

ေထာနငံဒဏံန္စံန္စံအထိျဖစံေစ၊ ေငးဒဏံက့ပံသဳုဵသိနံဵအထိျဖစံေစ၊ 

ဒဏံန္စံရပံလဳုဵျဖစံေစ ခ့မ္တံရမညံ။  

အခနံဵ (၁၃) 

အေထးေထး 

၃၈။ တရာနဵရုဳဵ သညံ ဤယပေဒအရ တရာနဵစးဲဆိုတငံပိုေ့သာန ျပစံမှု 

တစရံပံရပံန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ျပစံမှုထငံရ္ာနဵေတး့ရ္ိလျှငံ သကံဆိငုံရာန 

ျပစံမှုအတးကံ        ခ့မ္တံရမညံဴအျပငံ -  

 (က) ျပစံမှုက့ူဵလးနံသူေြကာနငဴံ ပ့ကံစီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု တနံဖိုဵ  

ကို သကံဆိငုံရာနသို ့ ေလ့ာနံေြကဵေပဵေဆာနငံေစရနံ 

အမိန့ခံ့မ္တံနိုငံသညံ။ 

 ( ခ) ျပစံမှုန္ငဴ ံ သကံဆိငုံေသာန ေတာနရုိငံဵတိရ စ္ဆာနနံမ့ာနဵ၊ 

သဘာနဝအပငံမ့ာနဵန္ငဴံ ယငံဵတို့၏ အစိတံအပိုငံဵ 

မ့ာနဵကို ျပညံသူဘ့ဏ္ဍာနအျဖစံ သိမံဵဆညံဵွပီဵ ဦဵစီဵ 

ဌာနနသို ့လွှဲေျပာနငံဵေပဵရမညံ။ 

 ( ဂ) ျပစံမှုန္ငဴ ံ သကံဆိငုံသညဴံ ယာနဲံ၊ တရိ စ္ဆာနနံန္ငံဴ 

အျခာနဵပစ္စညံဵကိရိယာနမ့ာနဵကုိ ျပညံသူဘ့ဏ္ဍာန 

အျဖစံ သိမံဵဆညံဵရနံ အမိန့ံခ့မ္တံနိုငံသညံ။  

၃၉။ ဤယပေဒအခနံဵ(၁၂)       ၃၆       ၃ ၇                 

                                  ၍               ။ 
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၄၀။ ဤယပေဒအရ ျပစံမှုတစံရပံရပံကုိ တရာနဵစးဲဆိုရာနတးငံ 

ေကာံနမတ၏ီ ှကိုတငံခးငဴံျပုမိန့ယံူရမညံ။  

၄၁။ ဤယပေဒပါ ျပစံမှုမ့ာနဵကို ရဲအေရဵယူပိုငံခးငဴံရ္ိေသာန ျပစံမှု 

မ့ာနဵအျဖစံ သတမံ္တသံညံ။  

၄၂။ ဤယပေဒအရ တရာနဵစးဲဆုိတငံပ့ုိေသာန ျပစံမှု တစံရပံရပံန္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ သကံေသခဳပစ္စညံဵသညံ တရာနဵရုဳဵ သို့ပိုရ့နံ မလးယံကူ 

ေသာန ပစ္စညံဵျဖစံပါက ယငံဵသကံေသခဳပစ္စညံဵကို တရာနဵရုဳဵ ေရ့္သို ့

တငံပို့ရနံမလိဘုဲ မညံကဲဴသို့ထနိံဵသိမံဵထာနဵေြကာနငံဵ အစီရငံခဳစာန 

သိုမ့ဟုတံ သကံဆိငုံရာနစာနရးကံစာနတမံဵ အေထာနကံအထာနဵမ့ာနဵ၊ 

မ္တတံမံဵဓါတံပုဳမ့ာနဵျဖငဴံ တငံျပနိုငံသညံ။ ယငံဵသိုတ့ငံျပျခငံဵကုိ 

တရာနဵရုဳဵ သို့ သကံေသခဳပစ္စညံဵ တငံျပဘိသကဲဴသို့ မ္တယံူကာန 

သကံဆိငုံရာနတရာနဵရုဳဵ က ယပေဒန္ငဴံအညီ စီမဳခန့ခံးဲ           

          ။  

၄၃။ ဤယပေဒအရ ျပစံမှုက့ူ ဵလးနံသူသညံ တရာနဵရဳုဵက ျပစံဒဏံ 

ခ့မ္တံွပီဵ ဆကံလကံက့ူဵလးနံပါက ဦဵစီဵဌာနနသညံ ၎ငံဵအာနဵထပံမ ဳ

၍ တရာနဵစးဲဆိုနိုငံသညံ။  

၄၄။ ဤယပေဒ မျပ     မီ တညံေထာနငံထာနဵေသာန အပနံဵေျဖ 

စခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံတုိသ့ညံ ဤယပေဒန္ငဴံ 

အက့ုဳဵဝငံေစရမညံ။  

၄၅။ ဤယပေဒသညံ စညံပငံသာနယာနေရဵ ယပေဒန္ငဴံအညီ 

တညံေထာနငံဖးငဴံလ္စံထာနဵေသာန စညံပငံသာနယာန နယံနိမိတံအတးငံဵ 
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ရ္ိ ပနံဵယယ့ာနဲံ၊ ရှုခငံဵေနရာန၊ ပနံဵျခဳ၊ အာနဵကစာနဵကးငံဵ၊ အပနံဵေျဖ 

ေနရာနမ့ာနဵန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံသကံဆိငုံျခငံဵမရ္ိေစရ။  

၄၆။                                              

                    ၌                                        

                                 ။                       

                                     ။  

၄၇။ ေကာံနမတသီညံ                                

အစုိဵရန္ငံဴဌာနနဆုိငံရာနမ့ာနဵ တညံေထာနငံလုပံကုိငံေသာန အပနံဵေျဖ 

စခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံမ့ာနဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ခးငဴံျပုမိန့ ံ ေလျှာနကံထာနဵျခငံဵ သို့မဟုတံ ခးငဴံျပုခေပဵေဆာနငံျခငံဵမ္ 

ကငံဵလးတံခးငဴံျပုနိုငံသညံ။  

၄၈။ ပုဒံမ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ပါ သတမံ္တထံာနဵေသာန             

           ဒဏံေြကဵေငးကို ေကာနကံခဳနိုငံရနံ ဝနံှကီဵဌာနနသညံ 

သငဴံေလ့ာနံေသာန အရာနရိ္တစံဦဵဦဵကုိ ေကာံနလိေတ္တ ာံနအရာနရိ္အျဖစံ 

ခနံ့အပံတာနဝနံေပဵနုိငံသညံ။  

၄၉။ ေကာံနမတသီညံ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံ ယယ့ာနဲံ၊ ရုက္ခ 

ေဗဒယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံလုပံကိုငံရနံ ခးငဴံျပုမိန့ရံရ္ိသူက လပုံငနံဵ 

ဆိုငံရာနနညံဵပညာန၊ အတတံပညာန၊ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုအတးကံ ေခ့ဵေငး 

ရရိ္လုိလျှငံ ေသာနံလညံဵေကာနငံဵ၊ ပဳဴပိုဵပစ္စညံဵန္ငဴံ ဝနံေဆာနငံမှု အကူ 

အညီရရိ္လုိလျှငံ ေသာနံလညံဵေကာနငံဵ၊ သကံဆိငုံရာနအစိုဵရဌာနန၊ 

အဖးဲ့အစညံဵမ့ာနဵန္ငဴံ ညှိနှိုငံဵကူညီေပဵနုိငံသညံ။ 
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၅၀။ ဤယပေဒ မျပ  နံဵမီ အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တရိ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံ၊ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ထတုျံပနံခဲဴသညဴံ နညံဵယပေဒမ့ာနဵ၊ 

စညံဵမ့ဲံဵမ့ာနဵ၊ စညံဵကမံဵမ့ာနဵ၊ အမိန့မံ့ာနဵ၊ ေွှနံြကာနဵခ့ကံမ့ာနဵန္ငဴံ 

လပုံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာနဵကို ဤယပေဒန္ငဴံ မဆန့ကံ့ငံသေရး့ဆကံလကံ 

က့ငဴသံုဳဵနိုငံသညံ။  

၅၁။ နိုငံငဳဴဝနံထမံဵ မဟုတံေသာန ေကာံနမတအီဖးဲ့ဝငံ သိုမ့ဟုတံ 

ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့ဝငံ တစဦံဵဦဵသညံ ဤယပေဒပါ လပုံငနံဵတာနဝနံ 

မ့ာနဵကို ေဆာနငံရးကံစဲံ            အာနဵ ရာနဇသတံှကီဵ ပုဒံမ ၂၁ 

တးငံေဖာနံျပထာနဵသညံဴ ျပညံသူ့ဝနံထမံဵျဖစံသညံဟု မ္တယံူရမညံ။  

၅၂။ ဤယပ  အရ အပံန္ငံဵထာနဵေသာန လပုံပိုငံခးငဴံမ့ာနဵန္ငဴံအညီ 

သေဘာနရုိဵျဖငဴံ ေဆာနငံရးကံေြကာနငံဵ သကံေသအေထာနကံအထာနဵ 

ခိုငံလဳုသညဴံ ကိစ္စတစံရပံရပံအတးကံ ေကာံနမတီဝငတံစံဦဵဦဵကုိ 

ေသာံနလညံဵေကာနငံဵ၊ ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့ဝငံတစံဦဵဦဵကုိ ေသာနံလညံဵ 

ေကာနငံဵ၊ ျပစံမှုေြကာနငံဵအရျဖစံေစ၊ တရာနဵမေြကာနငံဵအရျဖစံေစ၊ 

အျခာနဵနညံဵလမံဵ တစရံပံရပံအရျဖစံေစ အေရဵယူေဆာနငံရးကံျခငံဵ 

မရ္ိေစရ။                                                       

                                              ၊           

                   ။ 

၅၃။ ဦဵစီဵဌာနနသညံ ေကာံနမတနီ္ငဴံ ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့မ့ာနဵ၏ 

ရုဳဵ လုပံငနံဵမ့ာနဵကို တာနဝနံယူေဆာနငံရးကံရမညံ။  

၅၄။ ေကာံနမတနီ္ငဴံ ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ့မ့ာနဵ၏ အသုဳဵစရိတံမ့ာနဵကို 

အစိုဵရအဖးဲ့ျပညံနယံရနံပုဳေငးမ္ က့ခဳေစရမညံ။  
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၅၅။ ဤယပေဒပါ ျပဋ္ဌာနနံဵခ့ကံမ့ာနဵကုိ                

                - 

 (က) အစုိဵရအဖးဲ့သညံ လုိအပံေသာန နညံဵယပေဒမ့ာနဵ၊ 

စညံဵမ့ဲံဵန္ငဴံ စညံဵကမံဵမ့ာနဵကို ထုတံျပနံနိုငံသညံ။ 

 (ခ) ဝနံှကီဵသညံ အစိုဵရအဖးဲ့၏         ခ့ကံျဖငဴံ 

လုိအပံေသာနအမိနံ့ေြကာံနျငာနစာန၊ အမိနံ့၊ ေွှနံြကာနဵခ့ကံ 

န္ငဴံ လပုံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာနဵကို လညံဵေကာနငံဵ၊ 

ေကာံနမတီသညံ လုိအပံေသာန အမိနံ့န္ငံဴ ေွှနံြကာနဵခ့ကံ 

မ့ာနဵကို လညံဵေကာနငံဵ ထုတံျပနံနိုငံသညံ။  

 

                                                     

                               ။ 

 

 

 

( ပုဳ ) ေဒါကံတာနလငံဵထးဋံ 

                                                 ျပညံနယံဝနံှကီဵခ့ုပံ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ့ 

 

ရကံစးဲ။ ၂၀၁၈ခုန္စံ၊ စကံတငံဘာနလ     ၂၆   ရကံ 
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၁။      (၁)             ဓ                 ၁ ၅ 

၂။ အခနံဵ(၂)              ၆ ၇ 

၃။ အခနံဵ(၃)                       ၇ ၇ 

၄။ အခနံဵ(၄)                                        ၈ ၁၁ 

၅။ အခနံဵ(၅)                                         

                   

၁၁ ၁၄ 

၆။ အခနံဵ(၆)              ၊               ၊ 

                             

၁၄ ၁၇ 

၇။ အခနံဵ(၇) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံ ယယ့ာနဲံ၊ 

 ရုက္ခေဗဒ ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံ 

 လုပံကိုငံခးငဴံ၊ လုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငဴံ 

 ခးငံဴျပုမိနံ့ ေလျှာနကံထာန ျဵခငံ ၊ဵ ထုတံေပဵ 

 ျခငံဵန္ငံဴ ျငငံဵပယံျခငံဵ 

၁၇ ၁၉ 

၈။ အခနံဵ(၈)   လပုံငနံဵခးငဴံျပုမိန့ ံသကံတမံဵ၊ လပုံငနံဵ 

 ခးငဴံျပုခ၊ ရကံလးနံေြကဵ၊ ဒဏံေြကဵန္ငံဴ 

 သကံတမံဵတိုဵျမှငဴံခ သတမံ္တံျခငံဵ 

၁၉ ၁၉ 

၉။ အခနံဵ(၉) အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံ ယယ့ာနဲံ၊ 

 ရုက္ခေဗဒ ယယ့ာနဲံ တညံေထာနငံ 

 လုပံကုိငံရနံ ခးငံဴျပုမိနံ့ရရိ္သူက လုိကံနာန  

    ရမညံဴတာနဝနံမ့ာနဵ 

၂၀ ၂၂ 
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၂ 

       

                
          

      

၁၀။      (၁၀)                                  

                        

၂၂ ၂၅ 

၁၁။      (၁၁)                  ၂၅ ၂၇ 

၁၂။      (၁၂)                          ၂၇ ၂၈ 

၁၃။      (၁၃)         ၂၈ ၃၂ 
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

အပနံဵေျဖစခနံဵ၊ တိရ စ္ဆာနနံယယ့ာနဲံန္ငဴံ 

ရုက္ခေဗဒယယ့ာနဲံ ယပေဒ  

(၂၀၁၈ ခုန္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှတေံတာနံ ယပေဒအမ္တံ  ၅ ။ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှတေံတာနံက ထတုေံဝသညံ။ 

၂၀၁၉ ခုန္စံ 
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