
  

ျမနံမာနိုင ံင ဳရငံဵန ္ီဵ ျမ ှုပ ံန ္ဳမ ှု ဥပေဒ  

(၂၀၁၆       ၊                                  ၄၀။) 

၁၃၇၈       ၊                           ၂        

( ၂၀၁၆       ၊                  ၁၈        ) 

 ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသညံ ဤဥပေဒကို ျပဋ္ဌာနံဵလိုကံသညံ။ 

အခနံဵ(၁) 

အမညံန္ငံဴ အဓိပ္ပာယံေဖာံျပခ့ကံ 

၁။ ဤဥပေဒကို ျမနံမာနိုငံငဳရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဥပေဒ ဟု ေခ်တးငံေစရမညံ။ 

၂။ ဤဥပေဒတးငံပါရ္ိေသာ ေအာကံပါစကာဵရပံမ့ာဵသညံ ေဖာံျပပါအတိုငံဵ အဓိပ္ပာယံသကံေရာကံ 

ေစရမညံ - 

(က) နိုငံငဳေတာံ ဆုိသညံမ္ာ ျပညံေထာငံစုသမ္မတ ျမနံမာနုိငံငဳေတာံကို ဆုိသညံ။ 

( ခ ) နုိငံငဳေတာံသမ္မတ ဆုိသညံမ္ာ ျပညံေထာငံစုသမ္မတျမနံမာနုိငံငဳေတာံ၏ နုိငံငဳေတာံသမ္မတကို 

ဆုိသညံ။ 

( ဂ ) အစိုဵရအဖးဲ  ဴဆိုသညံမ္ာ ျပညံေထာငံစုသမ္မတျမနံမာနုိငံငဳေတာံ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရ 

အဖးဲ ကဴို ဆုိသညံ။ 

(ဃ) ဝနံှကီဵဌာန ဆုိသညံမ္ာ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရ စီမဳကိနံဵန္ငဴံဘဏ္ဍာေရဵဝနံှကီဵဌာနကို 

ဆုိသညံ။ 

( င ) ေကာံမရ္ငံ ဆုိသညံမ္ာ ဤဥပေဒအရ ဖး ဲစဴညံဵေသာ ျမနံမာနုိငံငဳရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှုေကာံမရ္ငံကို 

ဆုိသညံ။ 

( စ ) အဖးဲ ဝဴငံ ဆုိသညံမ္ာ ျမနံမာနုိငံငဳရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌန္ငဴံ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌတို ဴ

အပါအဝငံ အဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵဦဵကို ဆုိသညံ။ 

(ဆ) ေကာံမရ္ငံရုဳဵ ဆုိသညံမ္ာ ျမနံမာနိုငံငဳရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုေကာံမရ္ငံ၏ ရုဳဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို 

တာဝနံယူေဆာငံရးကံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငဴံ ကုမ္ပဏီမ့ာဵေွှနံြကာဵမှုဦဵစီဵဌာနရုဳဵကို 

ဆုိသညံ။ 

( ဇ ) အတးငံဵေရဵမ္ူဵ ဆုိသညံမ္ာ ေကာံမရ ္ငံရ ုဳဵ၏ ရု ဳဵလုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို တာဝနံခဳ 

ေဆာငံရးကံမညဴံ ျမနံမာနုိငံငဳရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုေကာံမရ္ငံ၏ အတးငံဵေရဵမ္ူဵကို ဆုိသညံ။ 

( ဈ ) အဆိုျပုခ့ကံ ဆုိသညံမ္ာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳလိုသူက ပုဒံမ ၃၆ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ၌ လုပံကိ ုငံလိုသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵအတးကံ ေကာံမရ ္ငံ၏ 
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ခးငံ ဴ ျပုမိနံ ရဴရ ္ ိရနံ သတံမ္တံသညံဴပု ဳစဳ ျဖငံ ဴ လိ ုအပံသညံဴစာခ့ုပံ၊  စာရးကံစာတမံဵ 

အေထာကံအထာဵမ့ာဵပူဵတးဲကာ တငံျပေသာေလျှောကလံွှာကို ဆုိသညံ။  

(ည) ခးငဴံျပုမိနံ ဴ ဆုိသညံမ္ာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္လိုသူက ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္ရနံ တငံျပလာေသာ အဆို 

ျပုခ့ကံန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံ၏ သေဘာတူခးငံဴျပုခ့ကံကို ေဖာံျပသညဴံအမိနံကဴ ို 

ဆုိသညံ။  

( ဋ ) အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ ဆုိသညံမ္ာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္လိုသူက အခနံဵ (၁၂) ေျမ အသဳုဵ 

ျပုခးငဴံန္ငဴံ အခနံဵ (၁၈) ပုဒံမ ၇၅၊ ၇၇ န္ငဴံ ၇၈ ပါ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵ 

ခဳစာဵနိုငံရနံ အလိုင္ဴာ ေကာံမရ ္ငံ၏ အတညံျပုမိနံရဴရ္ ိရနံ သတံမ္တံသညံဴပဳုစဳျဖင ံဴ 

လိုအပံသညဴံ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ ပူဵတးဲကာ တငံျပေသာေလျှောကံလွှာကို ဆုိသညံ။ 

( ဌ ) အတညံျပုမိနံ ဴဆုိသညံမ္ာ ရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္လုိသူက တငံျပလာေသာ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ 

န္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံ၏ အတညံျပုခ့ကံကို ေဖာံျပသညဴံအမိနံကဴို ဆုိသညံ။ 

( ဍ )                                              ၊                          

                                   ။                                             

                                                ။ 

( ဎ ) ျမနံမာနိုငံငဳသာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသ ူ ဆိုသညံမ္ာ နိုငံငဳေတာံအတးငံဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု 

ျပုလုပံသညဴံ နုိငံငဳသာဵကို ဆုိသညံ။ ယငံဵစကာဵရပံတးငံ ျမနံမာနုိငံငဳကုမ္ပဏီမ့ာဵ 

အကံဥပေဒန္ငဴံအညီ ဖး ဲစဴညံဵတညံေထာငံမ္တံပဳုတငံထာဵသညဴံ ျမနံမာကုမ္ပဏီ၊ ရဳုဵခးဲမ့ာဵန္ငဴံ 

အျခာဵစီဵပးာဵေရဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵလညံဵ ပါဝငံသညံ။ 

(ဏ) နုိငံငဳျခာဵသာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူ ဆုိသညံမ္ာ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု  ျပုလုပံသညဴံ 

နိုငံငဳသာဵမဟုတံသူကို ဆိုသညံ။ ယငံဵစကာဵရပံတးငံ ျမနံမာနိုငံငဳကုမ္ပဏီမ့ာဵ 

အကံဥပေဒန္ငံဴအညီ ဖးဲ စဴညံဵတညံေထာငံ မ္တံပုဳတငံထာဵသညံဴ နုိငံငဳျခာဵကုမ္ပဏီ၊ 

ရုဳဵခးဲ၊ အျခာဵစီဵပးာဵေရဵအဖးဲ  ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံပနုိငံငဳတစံနုိငံငဳမ္ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ 

ဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ ဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာ စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵလညံဵ ပါဝငံသညံ။ 

(တ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူ ဆိုသညံမ္ာ နိုငံငဳေတာံအတးငံဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုကိ ု ဥပေဒန္ငံဴအညီ 

လုပံကိုငံေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိသညဴံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူ သုိမဴဟုတံ နုိငံငဳ 

ျခာဵသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူကို ဆုိသညံ။ 

(ထ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု  ဆိုသညံမ္ာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူက ဤဥပေဒန္ငံဴအညီ ပိုငံဆိုငံသညံဴ 

သုိမဴဟုတံ ထိနံဵခ့ုပံသညဴံပစ္စညံဵမ့ာဵကို ဆုိသညံ။ ယငံဵစကာဵရပံတးငံ ပုဒံမ ၄၀ ပါ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵလညံဵ အပါအဝငံ ျဖစံသညံ။ 
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( ဒ ) တိုကံရိုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု ဆုိသညံမ္ာ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက ဥပေဒန္ငံဴ 

အညီ လုပံငနံဵတးငံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္ထာဵသညဴံ ပုိငံဆုိငံပစ္စညံဵအေပ  ် ထိနံဵခ့ု ပံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ 

လွှမံဵမုိဵခးငဴံန္ငဴံ လုပံငနံဵစီမဳခနံခဴးဲခးငဴံတိုရဴ္ိသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုကို ဆုိသညံ။  

( ဓ ) နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု ဆုိသညံမ္ာ နုိငံငဳျခာဵသာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ 

ျပုလုပံသညဴံ တိုကံရိုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုကို ဆုိသညံ။ 

( န ) စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ ဆုိသညံမ္ာ-  

 (၁) တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံရနံ ဖး ဲစဴညံဵတညံေထာငံ 

ထာဵသညံဴ သိုမဴဟုတံ မ္တံပုဳတငံထာဵသညံဴ ကုမ္ပဏီ၊ ရနံပဳုေငးအဖးဲ ၊ဴ အစုစပံ၊  

တစံဦဵတညံဵပုိငံ၊ ဖကံစပံ၊ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵဆုိငံရာ အသငံဵအဖးဲ  ဴ သုိမဴဟုတံ 

အလာဵတူအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ အပါအဝငံ တရာဵဝငံစီဵပးာဵေရဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵကို 

ဆုိသညံ။ 

 (၂) တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ ဖးဲ စဴညံဵတညံေထာငံထာဵသညဴံ အဆုိပါ တရာဵဝငံ 

စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ၏ ရုဳဵခးဲတစံခုကို ဆုိသညံ။ 

( ပ ) လးတံလပံစးာ အသဳုဵျပုနုိငံသညံဴေငးေြကဵ ဆုိသညံမ္ာ အျပညံျပညံဆိုငံရာ ေငးေြကဵ 

ရနံပဳုေငးအဖးဲ  ဴ(International Monetary Fund-IMF) ၏ သေဘာတူညီခ့ကံစာခ့ုပံ 

အပုိဒံ ၃၀ (စ) န္ငဴံ ၎ငံဵကို ျပငံဆငံေသာ ျပငံဆငံခ့ကံတးငံ အဓိပ္ပာယံဖးငဴံဆုိထာဵသညံဴ 

အျပညံျပညံဆုိငံရာ ေငးေပဵေခ့မှုမ့ာဵအတးကံ လွှဲေျပာငံဵေပဵျခငံဵမ့ာဵန္ငဴံ အဓိက နုိငံငဳျခာဵ 

ေငးေြကဵေဈဵကးကံမ့ာဵတးငံ က့ယံက့ယံျပနံ ျဴပနံ  ဴ ေရာငံဵဝယံျခငံဵ ျပုလုပံနိုငံ ွပီဵ 

အျပညံျပညံဆိုငံရာ ေငးေြကဵရနံပုဳေငး အဖးဲ ဝဴငံနိုငံငဳတစံနုိငံငဳ၏ သဳုဵစးဲလ့ကံရ္ိေသာ 

ေငးေြကဵကို ဆုိသညံ။ 

(   )   ကငံဵလးတံခးငံ ဴန္ငံ ဴသကံသာခးငံ ဴမ့ာဵ ဆုိသညံမ္ာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ေကာံမရ ္ငံ၏ 

ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံရဴရ္ိထာဵေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ 

ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံန္ငဴံအညီ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူ၏ ေလျှောကံထာဵမှုအေပ် ေကာံမရ္ငံက 

စိစစံခးငဴံျပုနုိငံသညဴံ ဝငံေငးခးနံ၊ အေကာကံခးနံန္ငဴံ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာ  ဵ

ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵကို ဆုိသညံ။ 

( ဗ ) ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာ  ဵ ဆုိသညံမ္ာ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵကျဖစံေစ၊ ယငံဵတုိကဴ 

အခးငဴံအာဏာအပံန္ငံဵထာဵသညဴံ အစုိဵရမဟုတံသညဴံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵကျဖစံေစ ခ့မ္တံ 

ထာဵေသာ သို မဴဟုတံ အေကာငံအထညံေဖာံ  ေဆာငံရ းကံေနေသာ ဥပေဒမ့ာဵ၊ 

နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ စညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ၊ စညံဵကမံဵမ့ာ ၊ဵ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာ ၊ဵ ဆဳု ျဵဖတံခ့ကံမ့ာဵ 

န္ငဴံ အုပံခ့ုပံေရဵပုိငံဵဆုိငံရာ လုပံေဆာငံခ့ကံမ့ာဵ စသညံတိုကဴို ဆုိသညံ။ 
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အခနံဵ(၂) 

ရညံရ းယံခ့ကံ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ -  

(က) နုိငံငဳေတာံန္ငဴံ နုိငံငဳသာဵတို၏ဴ အက့ိုဵစီဵပးာဵအလိုင္ဴာ သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံန္ငဴံ လူမှု 

ပတံဝနံဵက့ငံကို ထိခုိကံမှုမရ္ိေစသညဴံ တာဝနံယူမှုရိ္ေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာ  ဵ

ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေစရနံ၊ 

( ခ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵန္ငဴံ ၎ငံဵတို၏ဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵကိ ု ဥပေဒန္ငံဴအညီ 

အကာအကးယံေပဵရနံ၊ 

( ဂ ) ျပညံသူတိုအဴတးကံ အလုပံအကိုငံ အခးငဴံအလမံဵမ့ာဵ ေပ်ေပါကံလာေစရနံ၊ 

(ဃ) လူသာဵအရငံဵအျမစံ ဖးဳ ဴွဖိုဵလာေစရနံ၊ 

( င ) စးမံဵေဆာငံရညံျမငဴံမာဵသညဴံ ထုတံလုပံမှု၊ ဝနံေဆာငံမှု၊ ကုနံသးယံမှုကဏ္ဍမ့ာဵ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵ 

တိုဵတကံေစရနံ၊ 

( စ ) နညံဵပညာ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵတိုဵတကံေစရနံ၊              ၊                 စကံမှုကဏ္ဍ ဖးဳ ဴွဖိုဵ 

တိုဵတကံေစရနံ၊ 

( )                                                                  

           ၌                      ၊ 

( ဇ ) နုိငံငဳသာဵမ့ာဵအေနျဖငဴံ နုိငံငဳတကာအသုိကံအဝနံဵန္ငဴံ ယ္ဲံတးဲလုပံကိုငံ ေဆာငံရးကံ 

နုိငံေစရနံ၊ 

( ဈ ) နုိငံငဳတကာစဳနှုနံဵန္ငဴံညီေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေပ်ထးနံဵလာေစရနံ။ 

အခနံဵ(၃) 

ဥပေဒ၏အက့ုဳဵဝငံမှုနယံပယံ 

၄။ ဤဥပေဒသညံ နိ ုငံငဳေတာံအတးငံဵ စတငံအာဏာတညံသညံဴေနတဴးငံ လုပံငနံဵလညံပတံ 

လုပံကိုငံေဆာငံရးကံလ့ကံရ ္ိသညံဴ သိုမဴဟုတံ ဤဥပေဒအာဏာတညံွပီဵေနာကံ အသစံဖးဲ စဴညံဵ  

တညံေထာငံလုပံကိုငံမညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှုအာဵလု ဳဵန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံသကံဆိုငံေစရမညံ။ သိုရဴာတးငံ 

ဤဥပေဒအာဏာမတညံမီက ျဖစံပးာဵလ့ကံရ္ိသညဴံ တညံဆဲရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵ 

သုိမဴဟုတံ ဤဥပေဒအာဏာမတညံမီက ခးငဴံျပုမိနံရဴရ္ိွပီဵ လုပံငနံဵလုပံေဆာငံမှုရပံဆုိငံဵထာဵသညံဴ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံသကံဆုိငံမှုမရ္ိေစရ။ 
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၅။ ဤဥပေဒ၏ အခနံဵ (၂၁) ခခငံဵခ့ကံျပုရမညံဴ  အခ့ကံမ့ာဵ၊ အခနံဵ (၂၂) လု ဳျခုဳေရဵဆိုငံရာ 

ကငံဵလးတံခးငဴံမ့ာဵမ္အပ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲ အဴစညံဵ၏ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ ေဆာငံရးကံခ့ကံ 

မ့ာဵသညံ ဤဥပေဒန္ငဴံ သကံဆုိငံေစရမညံ။ 

အခနံဵ(၄) 

ေကာံမရ ္ငံဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ 

၆။  ေကာံမရ္ငံကို ေအာကံပါအတိုငံဵ ဖးဲ စဴညံဵရမညံ- 

 (က) နုိငံငဳေတာံသမ္မတက အစုိဵရအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵထဲမ္ သငဴံေလ့ာံသညဴံ ပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵ ေရးဵခ့ယံ 

အဆုိျပု၍ အစုိဵရအဖးဲ ကဴ ခနံအဴပံတာဝနံေပဵမညဴံ ဥက္က ဋ္ဌတစံဦဵ၊ 

 ( ခ )                                       ဥက္က ဋ္ဌ     ၊ 

 ( ဂ ) အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵအျဖစံ အစုိဵရအဖး ဲကဴ ခနံအဴပံတာဝနံေပဵမညဴံ သငဴံေလ့ာံေသာ ျပညံေထာငံစု 

ဝနံှကီဵဌာန၊ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵမ္ ပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမ္ 

ကျွမံဵက့ငံသူမ့ာဵ၊ ပညာရ္ငံမ့ာဵ၊ ဂုဏံသိက္ခာသမာဓိန္ငဴံ ျပညဴံစဳုသညဴံ သငဴံေလ့ာံေသာ 

ပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ၊ 

 (ဃ)              ေကာံမရ္ငံရုဳဵ အှကီဵအမ္ူဵျဖစံသညဴံ အတးငံဵေရဵမ္ူဵတစံဦဵ။ 

၇။ အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ ျမနံမာနုိငံငဳရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု ေကာံမရ္ငံကို ပုဒံမ ၆ ပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံန္ငဴံအည ီ

အတးငံဵေရဵမ္ူဵအပါအဝငံ အဖး ဲ ဝဴငံအနညံဵဆုဳဵ ကိုဵဦဵန္ငံဴ အထက ံ “မ”ဂဏနံဵ အေရအတးကံျဖငံဴ 

ဖးဲ စဴညံဵတညံေထာငံရမညံ။ 

၈။                                                                                             

                            ။  

၉။ အတးငံဵေရဵမ္ူဵမ္တစံပါဵ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၏ ရာထူဵသကံတမံဵသညံ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ 

သကံတမံဵန္ငဴံအညီ ျဖစံသညံ။ အတးငံဵေရဵမ္ူဵသညံ နုိငံငဴဳဝနံထမံဵျဖစံသညံန္ငဴံအညီ နုိငံငဴဳဝနံထမံဵ 

ဥပေဒအတိုငံဵ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၁၀။ ေကာံမရ္ငံ အဖး ဲ ဝဴငံမ့ာဵသညံ တစံဆကံတညံဵ ရာထူဵသကံတမံဵ န္စံှကိမံထကံ ပုိမုိတာဝနံ 

ထမံဵေဆာငံျခငံဵ မရ္ိေစရ။ 

၁၁။ အစုိဵရအဖးဲသဴညံ အစုိဵရတာဝနံယူသညဴံေနမ္ဴစ၍ န္စံလအတးငံဵ ေကာံမရ္ငံအာ  ဵ အသစံျပနံလညံ 

ဖးဲ စဴညံဵရမညံ။ 

၁၂။ ေကာံမရ္ငံရု ဳဵ အှကီဵအမ္ူဵသညံ ေကာံမရ ္ငံ၏ အတးငံဵေရဵမ္ူဵအျဖစံ တာဝနံထမံဵေဆာငံ 

ရမညဴံအျပငံ ေကာံမရ္ငံကသတံမ္တံေပဵထာဵေသာ အျခာဵလုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကိုလညံဵ ထမံဵေဆာငံ 

ရမညံ။ 
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၁၃။ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌသညံ ေကာံမရ္ငံ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵအနကံ သီဵျခာဵသတံမ္တံေပဵေသာ 

လုပံငနံဵတာဝနံတစံရပံရပံကို စာျဖငဴံ ေရဵသာဵ၍ ေကာံမရ္ငံရုဳဵအရာထမံဵတစံဦဵဦဵအာဵ တာဝနံေပဵ 

အပံနုိငံသညံ။ ယငံဵသုိ ဴတာဝနံေပဵအပံရာတးငံ တာဝနံေပဵအပံျခငံဵခဳရသူသညံ တာဝနံေပဵအပံသညံဴ 

စာတးငံေဖာံျပထာဵေသာ လုပံငနံဵတာဝနံကိုသာ ေဆာငံရးကံရမညံ။ အဆုိပါ လွှဲအပံသညဴံစာအာဵ 

မညံသညဴံအခ့ိနံတးငံမဆုိ စာျဖငဴံျပနံလညံရုပံသိမံဵနုိငံသညံ။ 

အခနံဵ(၅) 

ေကာံမရ ္ငံမ္ နုတံထးကံျခငံဵ၊ ရပံစဲျခငံဵန္ငံဴ လစံလပံေနရာ ျဖညံဴစးကံခနံထဴာဵျခငံဵ  

၁၄။ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌသညံ တာဝနံထမံဵေဆာငံေနစဲံ မိမိသေဘာဆန္ဒအေလ့ာကံ ရာထူဵမ္ 

နုတံထးကံလုိလျှေငံ ထုိသုိနုဴတံထးကံလုိေြကာငံဵကုိ နုိငံငဳေတာံသမ္မတ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ ျပညံေထာငံစု 

အစုိဵရအဖးဲ ထဴဳစာျဖငဴံ တငံျပွပီဵ ရာထူဵမ္နုတံထးကံနုိငံသညံ။ 

၁၅။ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌမ္အပ က့နံေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ နုတံထးကံလိုပါက ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌမ္ 

တစံဆငဴံ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငဴံ ရာထူဵမ္ နုတံထးကံနုိငံသညံ။  

၁၆။ အစိုဵရအဖး ဲ သဴညံ ေကာံမရ ္ငံအဖး ဲ ဴဝငံတစံဦဵဦဵအာဵ ေအာကံပါအေျခအေနတစံရပံရပ ံ 

ေပ်ေပါကံပါက တာဝနံမ္ ရပံစဲနုိငံသညံ-  

(က) ဥပေဒအရသတံမ္တံေသာ ေဆဵအဖးဲ ၏ဴ စစံေဆဵေတး ရဴ္ိခ့ကံအရ တာဝနံကိုဆကံလက ံ

ထမံဵေဆာငံနုိငံစးမံဵ မရ္ိေတာဴသညံအထ ိက့နံဵမာေရဵခ့ို ယဴးငံဵျခငံဵ၊ 

( ခ ) ကးယံလးနံျခငံဵ၊ 

( ဂ ) တရာဵရုဳဵတစံခုခုက ျပစံမှုေြကာငံဵအရ ျပစံဒဏံခ့မ္တံခဳရျခငံဵ၊ 

(ဃ) တရာဵရုဳဵတစံခုခုက လူမးဲအျဖစံေြကညာခဳရျခငံဵ၊ 

( င ) မိမိအာဵေပဵအပံထာဵေသာ တာဝနံမ့ာဵကို  ေက့ပးနံစးာ မေဆာငံရးကံနုိငံျခငံဵ။  

၁၇။ အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ- 

 (က) ရာထူဵမ္ နုတံထးကံျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံေစ၊ တာဝနံမ္ ရပံစဲခဳရျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံေစ၊ 

ကးယံလးနံျခငံဵေြကာငံ ဴ ျဖစံေစ၊ အျခာဵအေြကာငံဵ တစံစုဳတစံရာေြကာငံဴျဖစံေစ 

ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံေနရာလစံလပံလျှေငံ ဤဥပေဒန္ငဴံ နညံဵဥပေဒမ့ာဵပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံတုိ ဴ

န္ငဴံအညီ အဖးဲ ဝဴငံအသစံ ျဖညဴံစးကံခနံထဴာဵရမညံ။ 

 ( ခ ) လစံလပံေသာရာထူဵသညံ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌရာထူဵ ေနရာျဖစံပါက အသစံျဖညဴံစးကံ 

ခနံထဴာဵျခငံဵ မျပုနုိငံမီအတးငံဵ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌကိုျဖစံေစ၊ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵဦဵကို 

ျဖစံေစ ဥက္က ဋ္ဌ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကိ ု ထမံဵေဆာငံရနံအတးက ံယာယီတာဝနံေပဵ 

ခနံအဴပံနုိငံသညံ။  
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၁၈။ ရာထူဵမ္နုတံထးကံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ တာဝနံမ္ရပံစဲခဳရျခငံဵမ္တစံပါဵ လကံရ္ိတာဝနံ ထမံဵေဆာငံ 

ေနေသာ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵသညံ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံ အသစံခနံအဴပံွပီဵသညဴံ အခ့ိနံအထိ မိမိ၏ 

လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို ဆကံလကထံမံဵေဆာငံရမညံ။ 

၁၉။ ပုဒံမ ၉ ပါ ရာထူဵသကံတမံဵန္ငံဴ  စပံလ့ဲံဵ၍ မညံသို ပဴငံပါရ ္ိေစကာမူ လစံလပံရာထူဵတးငံ 

ပုဒံမ ၁၇ အရ ျဖညံဴစးကံခနံထဴာဵျခငံဵခဳရသညံဴ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌန္ငဴံ အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၏ 

ရာထူဵသကံတမံဵသညံ ၎ငံဵအစာဵထုိဵသညဴံ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံ၏ က့နံရိ္သညဴံသကံတမံဵအတးကံသာ 

ျဖစံရမညံ။ 

၂၀။ အတးငံဵေရဵမ္ူဵသညံ ေကာံမရ္ငံ၏ ေနစဴဲံလုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵန္ငဴံ ေကာံမရ္ငံ၏ ကိစ္စအဝဝ 

န္ငဴံသကံဆုိငံသညဴံ အုပံခ့ုပံေရဵန္ငဴံ စီမဳခနံခဴးဲေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရနံ တာဝနံရ္ိသညံ။ 

၂၁။ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵသညံ ေကာံမရ ္ငံသို ဴ တငံျပလာသညံဴ အဆိုျပုခ့ကံန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ 

တိ ုကံရ ိုကံ သို မဴဟုတံ သးယံဝိုကံ၍ အက့ိုဵစီဵပးာဵပါဝငံပတံသကံမှုရ ္ိေနသညံဆိ ုပါက အဆုိပါ 

အက့ိုဵစီဵပးာဵ ပါဝငံပတံသကံမှုရ္ိသညံ ဆုိသညဴံအေြကာငံဵကို ေကာံမရ္ငံသုိ ဴအတိအလငံဵထုတံေဖာံ 

ေျပာဆုိရမညံ။ အဆုိပါထုတံေဖာံေျပာဆုိခ့ကံကို ေကာံမရ္ငံ၏ အစညံဵအေဝဵမ္တံတမံဵတးငံ မ္တံတမံဵ 

ျပုရမညံျဖစံွပီဵ အဆုိပါအဖးဲ ဝဴငံသညံ ၎ငံဵအဆုိျပုခ့ကံန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံ၏ ဆဳုဵျဖတံခးငဴံ၊ 

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုန္ငဴံ ေဆးဵေနးဵမှုတိုတဴးငံ ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵ မရ္ိေစရ။ 

၂၂။ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵသညံ ေကာံမရ ္ငံသိုတဴငံျပလာသညံ ဴ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ 

န္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ တိုကံရိုကံ သိုမဴဟုတံ သးယံဝုိကံ၍ အက့ိုဵစီဵပးာဵ ပါဝငံပတံသကံမှုရ္ိေနသညံ ဆုိပါက 

အဆုိပါအက့ိုဵစီဵပးာဵ ပါဝငံပတံသကံမှုရ္ိသညံဆုိသညဴံ အေြကာငံဵကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵသုိ ဴအတိအလငံဵ 

ထုတံေဖာံေျပာဆုိရမညံ။ အဆုိပါ ထုတံေဖာံေျပာဆုိခ့ကံကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵတးငံ မ္တံတမံဵျပုထာဵရမညံ။ 

အဆုိပါအဖးဲ ဝဴငံသညံ ၎ငံဵအတညံျပု ေလျှောကံထာဵလွှာန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံရဳုဵ၏ လုပံငနံဵစဲံတးငံ 

ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵ မရ္ိေစရ။ 

အခနံဵ(၆) 

ေကာံမရ ္ငံ၏တာဝနံန္ငံဴလုပံပိုငံခးငံဴမ့ာဵ  

၂၃။ ေကာံမရ္ငံသညံ မိမိ၏ လုပံပုိငံခးငဴံမ့ာဵကို ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ မဆနံကဴ့ငံလျှေငံ 

လးတံလပံစးာ ေဆာငံရးကံခးငဴံရ္ိသညံ။ 

၂၄။ ေကာံမရ္ငံ၏တာဝနံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ - 

 (က) နုိငံငဳေတာံ၏ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုျမှငဴံတငံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 
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 ( ခ )  နိုငံငဳအတးငံဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵန္ငံဴ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳရနံ စိတံဝငံစာဵသူမ့ာဵအတးကံ 

ေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵ ကူညီေဆာငံရ းကံေပဵရနံ အဓိကတာဝနံရ္ိသညံဴ ရုဳဵဌာနအျဖစံ 

ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ( ဂ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငဴံ ယငံဵတို ၏ဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵကို လးယံကူေခ့ာေမး ေဴစေရဵ 

အတးက ံကူညီပဴဳပုိဵေဆာငံရးကံေပဵျခငံဵ၊ 

 (ဃ) ျပညံေထာငံစုဝနံှကီဵဌာနမ့ာဵ၊ တိုငံဵေဒသှကီဵန္ငဴံ ျပညံနယံအစုိဵရမ့ာဵက တာဝနံ 

ယူမှုရ္ိေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵတိုဵတကံေရဵအတးကံ စီဵပးာဵေရဵေမျှောံမ္နံဵ 

ခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵန္ငဴံ အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵတိ ု ဴ ေဆာငံရးကံရာတးငံ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ မူဝါဒမ့ာဵကို အြကဳျပုျခငံဵ၊ 

 ( င ) ေကာံမရ္ငံရုဳဵ ဝနံထမံဵမ့ာဵအတးကံ မူဝါဒလမံဵေွှနံခ့ကံမ့ာဵ သို မဴဟုတံ အြကဳျပု 

တိုကံတးနံဵခ့ကံမ့ာဵကို ထုတံျပနံျခငံဵ၊ 

 ( စ ) ေကာံမရ္ငံ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵကိ ု နိုငံငဳေတာံသမ္မတန္ငဴံ အစိုဵရအဖးဲ သဴိ ု ဴ

သဳုဵလတစံှကိမံ တငံျပအစီရငံခဳျခငံဵ၊ 

 (ဆ) ေကာံမရ္ငံက ခးငံဴ ျပုေသာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၏ ေဆာငံရးကံွပီဵစီဵမှုန္ငံဴ 

တုိဵတကံျဖစံေပ်မှု အေျခအေနမ့ာဵကုိ အစုိဵရအဖးဲ မ္ဴတစံဆငဴံ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသုိ ဴ

န္စံစဲံ တငံျပအစီရငံခဳျခငံဵ၊ 

 ( ဇ ) ျပညံေထာငံစုနယံေျမအပါအဝငံ တိုငံဵေဒသှကီဵန္ငဴံ ျပညံနယံမ့ာဵ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွ ဖိုဵ 

တိုဵတကံေရဵအတးကံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵအရလညံဵေကာငံဵ၊ သဘာဝ 

အရငံဵအျမစံ အေနအထာဵအရလညံဵေကာငံဵ၊ အလုပံအကိုငံ အခးငဴံအလမံဵရရ္ိေရဵ 

အတးကံလညံဵေကာငံဵ ျပညံေထာငံစုအစုိဵရအဖးဲ ကဴ ခးငဴံျပုေပဵနုိငံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု 

လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေနျပညံေတာံေကာငံစီ၊ တုိငံဵေဒသှကီဵန္ငဴံ ျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ မဴ့ာဵန္ငဴံ 

ညိှနှိုငံဵ၍ လုပံပုိငံခးငဴံ ခးဲေဝသတံမ္တံေပဵျခငံဵ၊  

 ( ဈ ) ျပညံတးငံဵ၊ ျပညံပရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ လးယံကူေစရနံလညံဵေကာငံဵ၊ အာဵေပဵ 

အေထာကံအကူျပုရနံလညံဵေကာငံဵ အစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ အြကဳျပုတငံျပ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 (ည)                      သဘာဝသယဳဇာတ ပစ္စညံဵကိုျဖစံေစ၊ ေရ္ဵေဟာငံဵဝတ္ထ ုပစ္စညံဵကို 

ျဖစံေစ ေတး ရဴ္ ိလျှေငံ အေြကာငံဵြကာဵျခငံဵမျပုဘဲ လကံဝယံသိမံဵဆညံဵထာဵျခငံဵ၊ 

ပဳုသဏ္ဌ ာနံေျပာငံဵလဲျခငံ ၊ဵ ေဖ့ာကံဖ့ကံျခငံ  ဵအစရိ္သညံတုိကုိဴ ျပုလုပံေြကာငံဵ သိရိ္ရပါက 

သကံဆုိငံရာ တရာဵဥပေဒ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵ စညံဵကမံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ အေရဵယူျခငံဵ၊ 

 ( ဋ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူန္ငဴံ ၎ငံဵ၏ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုအာဵ ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ ျပုလုပံေသာ 

နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ စညံဵမ့ဲံဵ၊ စညံဵကမံဵ၊ အမိနံေဴြကာံျငာစာ၊ အမိနံ၊ဴ ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာ  ဵ
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န္ငံဴ လုပံထု ဳဵလုပံနညံဵ စာခ့ုပံပါအခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴအည ီ လိုကံနာေဆာငံရးကံမှုရ္ိ မရ ္ိ 

စိစစံျခငံဵ၊ လိုကံနာေဆာငံရးကံမှု မရ္ိပါက လိုကံနာေဆာငံရးကံေစျခငံဵန္ငဴံ လိုကံနာ 

ေဆာငံရးကံမှုမရ္ိေသာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူန္ငဴံ ၎ငံဵ၏ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵက ို 

ဥပေဒန္ငဴံအညီ အေရဵယူျခငံဵ၊ 

 ( ဌ ) ကငံဵလးတံခးငဴံ၊ သကံသာခးငဴံမ့ာဵန္ငဴံ ကနံသဴတံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ိုဵ 

အစာဵမ့ာဵကို ျပနံလညံသဳုဵသပံျခငံဵန္ငဴံ သဳုဵသပံေတး ရဴ္ိခ့ကံမ့ာဵအာဵ အစုိဵရအဖးဲ သဴို ဴ

အစီရငံခဳ တငံျပျခငံဵ၊ 

 ( ဍ ) အစုိဵရအဖးဲ ကဴ အခါအာဵေလ့ာံစးာ ေပဵအပံေသာ တာဝနံမ့ာဵကို ထမံဵေဆာငံျခငံဵ။ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနိုငံရနံအလိုငဴ္ာ 

ေကာံမရ္ငံ၏လုပံပုိငံခးငံဴံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ- 

 (က) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု ျမှငဴံတငံမညဴံကဏ္ဍ၊ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံမှုလုပံငနံဵ ေဆာငံရးကံရနံ ကနံသဴတံ 

သညဴံ၊ တာဵျမစံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို သတံမ္တံ၍ အစုိဵရ 

အဖးဲ ၏ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ ထုတံျပနံျခငံဵ၊ 

 ( ခ )  နိုငံငဳေတာံအတးကံ မဟာဗ့ူဟာအရ အေရဵပါသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵအမ့ိုဵ 

အစာဵမ့ာဵ၊ မတညံေငးရငံဵ ှကီဵမာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊ 

သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံန္ငံဴ ေဒသခဳလူထုအေပ် ှကီဵမာဵစးာ သကံေရာကံမှုျဖစံေပ် 

ေစနုိငံသညဴံ ရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံ  ဵအမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵကုိ အစုိဵရအဖး ဲ၏ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ 

သတံမ္တံျခငံဵ၊ 

 ( ဂ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ေကာံမရ္ငံသို  ဴ တငံျပလာသညံဴ အဆုိျပုခ့ကံသညံ နုိငံငဳေတာံ၏ 

အက့ို ဵစီဵပးာဵကုိ ျဖစံထးနံဵေစနုိငံသညဴံအျပငံ ဥပေဒတစံရပံရပံန္ငဴံ ညီေးတံမှုရ္ိေြကာငံဵ 

စိစစံေတး ရိ္ဴပါက ခးငဴံျပုမိနံကဴို ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူအာဵ ထုတံေပဵျခငံဵ၊ ယငံဵအေျခအေနမ့ာ  ဵ

န္ငဴံ မကိုကံညီပါက ျငငံဵပယံျခငံဵ၊ 

(ဃ)  ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက ေကာံမရ္ငံသို  ဴအတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာကို ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပ 

လာလျှေငံ လိုအပံသညဴံ စိစစံမှုမ့ာဵျပုလုပံ၍ ဥပေဒတစံရပံရပံန္ငဴံ ဆနံကဴ့ငံမှုမရ္ိပါက 

အတညံျပုမိနံကဴို ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူအာဵထုတံေပဵျခငံဵ၊ 

( င ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ခးငံဴျပုမိနံသဴကံတမံဵ သို မဴဟုတံ အတညံျပုမိနံ ဴ သကံတမံဵက ို 

တိုဵျမှငဴံေပဵရနံျဖစံေစ၊ ျပငံဆငံေပဵရနံျဖစံေစ တငံျပလာလျှေငံ စိစစံ၍ ခးငဴံျပုျခငံဵ 

သုိမဴဟုတံ ျငငံဵပယံျခငံဵ၊ 

( စ ) လိုအပံပါက ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူထဳမ္ ၎ငံဵ၏ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံ အေထာကံ 

အထာဵမ့ာဵကိုျဖစံေစ၊ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကိုျဖစံေစ တငံျပရနံ ေတာငံဵခဳရယူျခငံဵ၊ 
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( ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူက ခးငံဴျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံရဴရ္ ိရနံ ေကာံမရ ္ငံသုိ ဴ ပူဵတ းဲ 

တငံျပခဲဴေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵ အေထာကံအထာဵမ့ာဵသညံ မ္နံကနံမှုမရ ္ိေြကာငံဵ  

သုိမဴဟုတံ ခးငဴံျပုမိနံ ဴသုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံပဴါ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာဵအတိုငံဵ လိုကံနာ 

ေဆာငံရးကံျခငံဵမရိ္ေြကာငံ  ဵ ခုိငံလဳုေသာ သကံေသခဳအေထာကံအထာဵမ့ာ  ဵ ေပ်ေပါကံလျှေငံ 

တညံဆဲဥပေဒန္ငဴံအညီ အေရဵယူနုိငံရနံ စီမဳေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

( ဇ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံန္ငဴံအညီ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံသကံသာခးငဴံမ့ာဵ 

ခဳစာဵခးငဴံျပုရနံ တငံျပေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ လိုအပံသလိ ုစိစစံခးငဴံျပုေပဵျခငံဵ၊ 

( ဈ ) အခးနံကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငံဴ သိုမဴဟုတံ န္စံရပံစလု ဳဵအာဵ ခဳစာဵခးင ံဴ 

မျပုသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵကုိ အစုိဵရအဖးဲ၏ဴ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငဴံ 

သတံမ္တံျခငံဵ၊ 

(ည) ဤဥပေဒအရ ေကာံမရ္ငံ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကုိ ေဆာငံရးကံရနံအလုိင္ဴာ သကံဆုိငံသညဴံ 

အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲအဴစညံဵမ့ာဵန္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာ  ဵအပါအဝငံ အျခာဵလုိအပံေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵထဳမ္ ေကာံမရ္ငံ၏လုပံငနံဵတာဝနံန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံ အကူအညီမ့ာဵန္ငဴံ 

သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေတာငံဵခဳရယူျခငံဵ၊ 

( ဋ ) ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵကုိ ေအာငံျမငံစးာ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနုိငံရနံ 

အတးက ံလိုအပံသညဴံ အစီအမဳမ့ာဵ ခ့မ္တံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

( ဌ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵေပ်မူတညံ၍ သငဴံေလ့ာံသညဴံတညံေဆာကံေရဵ 

ကာလ သုိမဴဟုတံ ျပငံဆငံခ့ိနံကာလကို စိစစံခးငဴံျပုျခငံဵ၊ 

( ဍ ) အေကာကံခးနံဦဵစီဵဌာနမ္ ထုတံျပနံထာဵေသာ ယာယီတငံသးငံဵျခငံဵဆုိငံရာ လုပံထုဳဵ 

လုပံနညံဵမ့ာဵအရ ျပညံပမ္တငံသးငံဵေသာ စကံန္ငဴံစကံပစ္စညံဵကိရိယာမ့ာဵ ယာယီ 

တငံသးငံ ျဵခငံဵန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ သကံဆုိငံရာဝနံှကီဵဌာနမ့ာဵန္ငဴံ ညိှနှိုငံဵွပီဵ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ 

သကံသာခးငဴံမ့ာဵကို စိစစံခးငဴံျပုျခငံဵ၊ 

( ဎ ) ဤဥပေဒအာဵ ထိေရာကံစးာ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးငံ အျငငံဵပးာဵမှု 

ေျဖရ္ငံဵသညဴံအဆငဴံသုိ ဴ မေရာကံရ ္ိမီ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵအာဵ စနစံတက့ စိစစံျခငံဵ၊  

အေြကာငံဵအရငံဵအျမစံ ေဖာံထုတံျခငံဵ၊ တုဳ ျဴပနံျခငံဵ၊ စုဳစမံဵေမဵျမနံဵ ျခငံဵ၊ နစံနာ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှုမ့ာဵကုိ ေျဖရ္ငံဵျခငံဵစသညဴံ လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံနုိငံေသာ စနစံတစံခု 

တညံေထာငံျခငံဵန္ငဴံ စီမဳခနံခဴးဲျခငံဵ။ 

၂၆။ ေကာံမရ္ငံရဳုဵသညံ မ္တံပဳုတငံျခငံဵအပါအဝငံ အျခာဵေသာ အေထးေထးဝနံေဆာငံစရိတံမ့ာဵကုိ 

သတံမ္တံျခငံဵန္ငဴံ ေကာကံခဳျခငံဵတိုကဴို ျပုလုပံနုိငံသညံ။ 
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၂၇။ ေကာံမရ္ငံသညံ မိမိ၏လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရာတးငံ ေကာံမတီမ့ာဵန္ငဴံ အဖးဲ ငဴယံ 

မ့ာဵကို လိုအပံသလိ ုဖးဲ စဴညံဵနုိငံသညံ။ 

၂၈။ ေကာံမရ္ငံသညံ မိမိ၏လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးငံ 

ေကာံမရ္ငံရုဳဵခးဲမ့ာဵကို ျပညံတးငံဵ၌ျဖစံေစ၊ ျပညံပ၌ျဖစံေစ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ သေဘာတူခးငဴံျပုခ့ကံျဖငံဴ 

လိုအပံသလိ ုဖးငဴံလ္စံနုိငံသညံ။ 

အခနံဵ(၇) 

အစညံဵအေဝဵက့ငံဵပျခငံဵ 

၂၉။ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵကို ေအာကံပါအတိုငံဵ က့ငံဵပေဆာငံရးကံရမညံ- 

(က) ေကာံမရ္ငံ၏ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵကုိ တစံလလျှေငံ အနညံဵဆဳုဵတစံှကိမံ က့ငံဵပျခငံ ၊ဵ  

( ခ ) လိုအပံပါက အထူဵအစညံဵအေဝဵ က့ငံဵပျခငံဵ။ 

၃၀။ ေကာံမရ္ငံဥက္က ဋ္ဌသညံ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵတးငံ သဘာပတိအျဖစံ ေဆာငံရးကံရမညံ။ အစညံဵ 

အေဝဵသုိ ဴ ဥက္က ဋ္ဌမတကံေရာကံနုိငံသညဴံအခါ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌက သဘာပတအိျဖစံ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၃၁။ အစညံဵအေဝဵ က့ငံဵပရာတးငံ ဥက္က ဋ္ဌ သုိမဴဟုတံ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအပါအဝငံ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံ 

ဦဵေရ၏ ထကံဝကံေက့ာံတကံေရာကံမ္သာ အစညံဵအေဝဵအထေျမာကံသညံ။ 

၃၂။ ေကာံမရ္ငံသညံ အစညံဵအေဝဵတကံေရာကံသညဴံ အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၏ ထကံဝကံေက့ာံ သေဘာ 

တူညီခ့ကံျဖငဴံ ဆဳုဵျဖတံခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံရမညံ။ ယငံဵဆဳုဵျဖတံခ့ကံကို အစညံဵအေဝဵ တကံေရာကံ 

နုိငံျခငံဵမရ္ိသညဴံ အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵက ကနံကဴးကံျခငံဵ၊ ျငငံဵပယံျခငံဵ၊ ျပငံဆငံေျပာငံဵလဲရနံ အဆုိျပုျခငံဵ 

တိုကဴိ ုေဆာငံရးကံခးငဴံမရ္ိေစရ။ 

၃၃။ ေကာံမရ္ငံသညံ ပညာရပံဆုိငံရာ ကျွမံဵက့ငံမှုလိုအပံသညဴံ ကိစ္စရပံမ့ာဵအတးကံ သကံဆုိငံရာ 

ဌာနမ့ာဵန္ငဴံ ျပငံပအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵမ္ ကျွမံဵက့ငံသူမ့ာဵကို အစညံဵအေဝဵသုိ ဴ တကံေရာကံေဆးဵေနးဵ 

ေပဵရနံ ဖိတံြကာဵနုိငံသညံ။ 

၃၄။ ေကာံမရ္ငံသညံ အစညံဵအေဝဵသုိ ဴရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူ သုိမဴဟုတံ ၎ငံဵကို အေထာကံအကူျပုမညံဴ 

သူမ့ာဵအာဵ တကံေရာကံရ္ငံဵလငံဵတငံျပခးငဴံန္ငဴံ ေဆးဵေနးဵခးငဴံျပုနုိငံသညံ။  

၃၅။ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵသညံ ၎ငံဵတို၏ဴ ထူဵျခာဵသညဴံ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵကို ေကာံမရ္ငံ၏ 

အနီဵကပံဆဳုဵ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵတးငံ တငံျပ၍ အတညံျပုခ့ကံရယူရမညံ။  
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အခနံဵ(၈) 

အဆိုျပုခ့ကံ တငံသးငံဵျခငံဵ 

၃၆။                                                                             

                                                                                - 

( ) နိ ုငံငဳေတာံအတးကံ မဟာဗ့ူဟာအရ အေရဵပါသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ ဳမှုလုပံငနံဵ 

အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊ 

( ခ ) မတညံေငးရငံဵ ှကီဵမာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊ 

( ဂ ) သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံန္ငဴံ ေဒသခဳလူထုအေပ  ် ှကီဵမာဵေသာ သကံေရာကံမှုျဖစံေစနုိငံသညဴံ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

(ဃ)  နုိငံငဳေတာံပုိငံေျမန္ငဴံ အေဆာကံအအုဳမ့ာဵ အသဳုဵျပုသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

( င ) ေကာံမရ္ငံသုိ ဴအဆုိျပုခ့ကံ တငံျပေစရနံ အစုိဵရအဖးဲ ကဴ သတံမ္တံထာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ။ 

အခနံဵ(၉) 

အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာတငံသးငံဵျခငံဵ 

၃၇။  ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ပုဒံမ ၃၆ ပါ လုပံငနံဵမ့ာဵမ္တစံပါဵ အျခာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ 

န္ငဴံပတံသကံ၍ ေကာံမရ္ငံသုိ ဴ အဆုိျပုခ့ကံ တငံျပရနံမလို။ သုိရဴာတးငံ ဤဥပေဒ၏ အခနံဵ (၁၂) 

ေျမအသုဳဵျပုခးငံဴ န္ငံဴ       ၇၅၊ ၇၇ န္ငံဴ ၇၈   ကငံဵလးတံခးငံဴ၊ သကံသာခးငဴံတစံရပံရပံကိုျဖစံေစ၊ 

တစံရပံရပံထကံပုိ၍ျဖစံေစ၊ အာဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ခဳစာဵနုိငံရနံအလိုင္ဴာ သတံမ္တံပဳုစဳျဖငဴံ အတညံျပု 

ေလျှောကံထာဵလွှာကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵသုိ ဴတငံျပရမညံ။ 

၃၈။ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ တငံသးငံဵရာတးငံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵအလိုကံ 

သကံဆုိငံရာအဖးဲ အဴစညံဵ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံ သုိမဴဟုတံ လိုငံစငံ သိုမဴဟုတံ ပါမစံ သုိမဴဟုတံ အလာဵတူ 

စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

၃၉။ ပုဒံမ ၃၇ အရ တငံျပလာေသာ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵသညံ လုိအပံသညဴံ 

စိစစံမှုမ့ာဵျပုလုပံွပီဵ ျပညဴံစဳုပါက လကံခဳျခငံဵ၊ ျပညဴံစဳုမှုမရ္ိပါက ျပငံဆငံျဖညဴံစးကံ၍ ျပနံလညံတငံျပ 

ေစျခငံဵ ျပုနုိငံသညံ။  
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အခနံဵ(၁၀) 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵအမ့ ိုဵအစာဵမ့ာဵ သတံမ္တံျခငံဵ 

၄၀။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုတးငံ ေအာကံပါတိုလဴညံဵ အပါအဝငံျဖစံသညံ- 

 (က)                     ၊ 

 (   ) ေရွှ ေဴျပာငံဵနိုငံေသာပစ္စညံဵ၊ မေရွှ မဴေျပာငံဵနိုငံေသာပစ္စညံဵန္ငံဴ အျခာဵပစ္စညံဵဆိုငံရာ 

အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ၊ ေငးသာဵ၊ အေပါငံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ အေပါငံခဳခးငဴံန္ငံဴ ေပါငံန္ဳခးငံဴမ့ာဵ၊ 

စကံပစ္စညံဵ၊ စကံကိရိယာမ့ာဵ၊ စကံအပုိပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငဴံ ဆကံစပံအသဳုဵအေဆာငံမ့ာဵ၊ 

 ( ဂ ) ကုမ္ပဏီတစံခု၏ အစုရ ္ယံယာမ့ာဵ၊ စေတာဴ(ခံ)မ့ာဵန္ငံဴ ဒီဘငံခ့ာေခ် ေငးေခ့ဵ 

သကံေသခဳ လကံမ္တံမ့ာဵ၊ 

(ဃ) နညံဵပညာ ကျွမံဵက့ငံမှု၊ တီထးငံမှုမူပုိငံခးငဴံ၊ စကံမှုဒီဇုိငံဵ၊ ကုနံအမ္တံတဳဆိပံ မူပုိငံခးငံဴ 

အပါအဝငံ ဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ အသိဉာဏံပစ္စညံဵဆုိငံရာ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵ၊ 

( င ) ေငးေရဵေြကဵေရဵဆုိငံရာ တနံဖုိဵတစံရပံအျဖစံထာဵရိ္သညဴံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ ေငးေြက  ဵ

အခးငဴံအေရဵမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ  ေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵ၊ 

( စ ) အက့ိုဵအျမတံခးဲေဝသညဴံ သေဘာတူစာခ့ုပံမ့ာဵ သုိ မဴဟုတံ ထုတံလုပံျခငံဵ၊ စီမဳ 

ခနံခဴးဲျခငံဵ၊ ေဆာကံလုပံျခငံဵ၊ အလုဳဵစဳုတာဝနံယူ ေဆာငံရ းကံသညဴံ စနစံအပါအဝငံ 

သေဘာတူစာခ့ုပံပါ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵ၊ 

(ဆ) သဘာဝသယဳဇာတပစ္စညံဵမ့ာဵ ရ္ာေဖးျခငံဵန္ငဴံ စမံဵသပံတိုငံဵတာျခငံဵ၊ ထုတံလုပံျခငံဵ 

ဆုိငံရာ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵအပါအဝငံ သကံဆုိငံရာဥပေဒ သုိမဴဟုတံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ 

ေပဵအပံထာဵသညဴံ လုပံငနံဵဆုိငံရာ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵ။ 

၄၁။ ေအာကံပါရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵကိ ုတာဵျမစံသညံဴ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵအျဖစံ 

သတံမ္တံသညံ- 

 (က) နိုငံငဳေတာံအတးငံဵသို  ဴ ေဘဵအန္တရာယံရ ္ိေသာ သိုမဴဟုတံ အဆိပံအေတာကံရ္ိေသာ 

စးနံ ပဴစံပစ္စညံဵမ့ာဵ သယံေဆာငံလာနိ ုငံသညံဴ သိ ု မဴဟုတံ  ေပ်ေပါကံလာနုိငံသညံဴ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ခ ) သုေတသနန္ငံဴ ဖး ဳ ဴွဖိုဵတိ ုဵတကံမှု ရညံရးယံခ့ကံျဖငံဴ ျပုလုပံေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု 

လုပံငနံဵမ့ာဵမ္ ပ ျပညံပမ္ စမံဵသပံဆဲျဖစံေသာ သို မဴဟုတံ အသဳုဵျပုရနံ၊ စုိကံပ့ိုဵ 

ေမးဵျမူရနံ၊ အတညံျပုခ့ကံ မရရ္ိေသဵေသာ နညံဵပညာမ့ာဵ၊ ေဆဵဝါဵမ့ာဵ၊ အပငံန္ငံဴ 

တရိ စ္ဆာနံမ့ိုဵစိတံမ့ာဵ၊ အသဳုဵအေဆာငံမ့ာဵ သယံေဆာငံလာနုိငံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု 

လုပံငနံဵမ့ာဵ၊  
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 ( ဂ ) နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ တိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ၏ ရုိဵရာယဲံေက့ဵမှုန္ငဴံ ဓေလဴထုဳဵစဳမ့ာဵကို 

ထိခုိကံေစေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 (ဃ) ျပညံသူတိုအဴေပ် ေဘဵအန္တရာယံျဖစံေစနုိငံေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 ( င ) သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံန္ငံဴ ေဂဟစနစံတိုကဴ ို  ှကီဵမာဵစးာ ထိခုိကံပ့ကံစီဵေစနုိငံေသာ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 (   ) တညံဆဲဥပေဒတစံရပံရပံအရ တာ ျဵမစံပိတံပငံထာဵေသာ ဝနံေဆာငံမှုန္ငဴံ ကုနံပစ္စညံဵမ့ာဵ 

ထုတံလုပံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ။ 

၄၂။ ေအာကံပါရငံဵန္ ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကိ ု ကနံသဴတံသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု  

လုပံငနံဵမ့ာဵအျဖစံ သတံမ္တံသညံ- 

 (က) နုိငံငဳေတာံကသာ ေဆာငံရးကံခးငဴံရ္ိသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ခ ) နုိငံငဳျခာဵသာဵရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္သူက ေဆာငံရးကံနုိငံခးငဴံမရိ္သညဴံ ရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 ( ဂ ) နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကို ျပညံတးငံဵရ္ိ နိုငံငဳသာဵလူပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵဦဵ သုိမဴဟုတံ 

နုိငံငဳသာဵပုိငံလုပံငနံဵ တစံခုခုန္ငဴံ ပူဵေပါငံဵ၍ ဖကံစပံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုျဖငဴံသာ ေဆာငံရးကံ 

နုိငံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 (ဃ) သကံဆုိငံရာဝနံှကီဵဌာနမ့ာဵ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ ေဆာငံရးကံနုိငံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု 

လုပံငနံဵမ့ာဵ။  

၄၃။ ေကာံမရ္ငံသညံ ဦဵစာဵေပဵျမှငဴံတငံမညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုကဏ္ဍန္ငဴံ ပုဒံမ ၄၂ ပါ ကနံသဴတံသညံဴ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵအာ  ဵအမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ေစရနံ အစုိဵရအဖး ဲ၏ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ 

အမိနံေဴြကာံျငာစာ သတံမ္တံေြကညာရမညံ။ 

၄၄။ ေကာံမရ္ငံသညံ ပုဒံမ ၄၂ အရ ကနံသဴတံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို 

အခါအာဵေလ့ာံစးာ ျပနံလညံသဳုဵသပံွပီဵေနာကံ ေလျှောဴေပါဴျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ျပငံဆငံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ 

ပယံဖ့ကံျခငံဵျပုရနံ လိုအပံလာလျှေငံ အစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴတငံျပအတညံျပုခ့ကံရယူ၍ ျပငံဆငံသတံမ္တံ 

ေြကညာရမညံ။ 

၄၅။ ေကာံမရ္ငံသညံ ပုဒံမ ၄၄ အရ ျပနံလညံသဳုဵသပံရာတးငံ အစုိဵရအဖးဲ ကဴ ျပုလုပံထာဵေသာ 

နုိငံငဳတကာကုနံသးယံေရဵန္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ ကတိကဝတံမ့ာဵကို ေသးဖီမှုမရ္ိေစရနံ အေလဵ 

ထာဵ၍ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵမ္ တာဝနံရ္ိ ပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵန္ငဴံ ေဆးဵေနးဵ 

ညိှနှိုငံဵတိုငံပငံနုိငံသညံ။ 

၄၆။ ေကာံမရ္ငံသညံ နုိငံငဳေတာံန္ငဴံနုိငံငဳသာဵတို၏ဴ လုဳျခုဳေရဵအေျခအေန၊ စီဵပးာဵေရဵအေျခအေန၊ 

သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံ အေျခအေနန္ငံဴ လူမှုအက့ ိုဵစီဵပးာဵကို ှကီဵမာဵစးာ အက့ိုဵသကံေရာကံမှု 
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ျဖစံေစနုိငံေသာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵှကီဵမ့ာဵကို ခးငံဴျပုမိနံထဴုတံေပဵရနံ ေဆာငံရးကံသညဴံအခါ 

အစုိဵရအဖးဲ မ္ဴတစံဆငဴံ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသုိ ဴ တငံျပအတညံျပုခ့ကံ ရယူရမညံ။ 

အခနံဵ (၁၁) 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵအာဵ ဆကံဆဳေဆာငံရ းကံျခငံဵ 

၄၇။  အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအေပ် ဆကံဆဳေဆာငံရးကံရာတးငံ-  

(က) ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒန္ငဴံ အမိနံေဴြကာံျငာစာတုိတဴးငံ တစံနညံဵနညံဵျဖငဴံ သတံမ္တံျပဋ္ဌာနံဵ 

ထာဵျခငံဵမ္တစံပါဵ ဤဥပေဒပါ သတံမ္တံျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴအညီ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငံဴ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵ ျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကို လုပံငနံဵတိုဵခ့ဲ ျဴခငံဵ၊ စီမဳခနံခဴး ဲျခငံဵ၊ 

လုပံငနံဵလညံပတံျခငံဵန္ငဴံ ေရာငံဵခ့ျခငံဵ သုိမဴဟုတံ တိုကံရိုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ 

အျခာဵအစီအစဲံမ့ာဵန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ျမနံမာနုိငံငဳသာ  ဵ ရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအေပ  ် ေပဵအပံ 

ထာဵသညဴံ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵထကံ ေလ့ာဴနညံဵမှု မရ္ိေစရ၊ 

( ခ ) တူညီေသာ အေျခအေနမ့ိုဵတးငံ နိုငံငဳတစံခုမ္ နိုငံငဳျခာဵသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵ၊ 

၎ငံဵတုိ၏ဴ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံလုပံငနံ  ဵ ဖးဲစဴညံဵတညံေထာငံျခငံ ၊ဵ 

လုပံငနံဵရယူျခငံဵ၊ လုပံငနံဵတိုဵခ့ဲ ျဴခငံဵ၊ စီမဳခနံခဴးဲျခငံဵ၊ လုပံငနံဵလညံပတံျခငံဵန္ငံဴ 

ေရာငံဵခ့ျခငံဵ သုိမဴဟုတံ တိုကံရိုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ အျခာဵအစီအစဲံမ့ာဵအေပ် 

အျခာဵနိုငံငဳတစံခုခုမ္ နုိငံငဳျခာဵသာဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငံဴ ၎ငံဵတို ၏ဴ နိုငံငဳျခာဵ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵအေပ  ်ေပဵအပံထာဵသညဴံ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုထကံ ေလ့ာဴနညံ ျဵခငံဵ 

မရ္ိေစရ၊ 

( ဂ ) ပုဒံမခးဲ (ခ) ပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံသညံ နိုငံငဳျခာဵသာဵရငံဵနီ္ဵ ျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအာဵ ေအာကံပါ 

ကိစ္စရပံမ့ာဵအလိုင္ဴာ ေပဵအပံနုိငံေသာ ခဳစာဵခးငဴံမ့ာဵ၊ ဦဵစာဵေပဵျခငံဵမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ 

အထူဵအခးငဴံအေရဵ ေပဵျခငံဵတိုအဴတးကံ လိုကံနာရနံ တာဝနံရ္ိသညံဟု မမ္တံယူေစရ- 

(၁) အေကာကံခးနံယူနီယဳ (Customs Union)၊ လးတံလပံေသာ ကုနံသးယံေရဵဇုနံ၊ 

စီဵပးာဵေရဵယူနီယဳန္ငဴံ နုိငံငဳတကာ သေဘာတူညီမှုမ့ာဵအရ ျဖစံေပ်လာေသာ 

အေကာကခံးနံယူနီယဳ (Customs Union)၊ လးတံလပံေသာ ကုနံသးယံေရဵဇုနံ 

န္ငဴံ စီဵပးာဵေရဵယူနီယဳ၊ 

(၂) နုိငံငဳတကာသေဘာတူညီခ့ကံမ့ာဵ၊ န္စံနုိငံငဳ သုိမဴဟုတံ ေဒသတးငံဵ သုိမဴဟုတံ 

နုိငံငဳတကာသေဘာတူစာခ့ုပံမ့ာဵန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံေသာရငံဵနီ္ဵ ျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငံဴ 

၎ငံဵတိ ု၏ဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကို  ေပဵအပံသညဴံ ပိုမိုသာလးနံေသာ ဆကံဆဳ 

ေဆာငံရးကံမှုမ့ာ ၊ဵ ေဒသတးငံဵနုိငံငဳမ့ာဵအြကာဵခ့ုပံဆုိသညဴံ သေဘာတူစာခ့ုပံမ့ာဵ 
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သုိမဴဟုတံ အစီအစဲံမ့ာဵ၊ အျခာဵနုိငံငဳမ့ာဵန္ငဴံခ့ုပံဆုိသညဴံ သေဘာတူစာခ့ုပံမ့ာ  ဵ

သုိမဴဟုတံ အစီအစဲံမ့ာဵန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငဴံ ၎ငံဵတို၏ဴ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကို ေပဵအပံသညဴံ ပုိမုိသာလးနံေသာ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵ 

သုိမဴဟုတံ အခးနံအေကာကံဆုိငံရာ ကိစ္စရပံမ့ာဵန္ငဴံ အာဵလုဳဵျဖစံေစ၊ တစံစိတံ 

တစံပုိငံဵျဖစံေစ ပါဝငံပတံသကံေနေသာ အစီအစဲံမ့ာဵ။ 

၄၈။ အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵကို ေအာကံေဖာံျပပါ ကိစ္စရပံမ့ာဵန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ သာတ ူ

ညီမျှေ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုျပုရနံအာမခဳသညံ- 

 (က) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵန္ငဴံ ၎ငံဵတို၏ဴ တိုကံရိုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကိ ုှကီဵမာဵစးာ ထိခုိကံ 

နစံနာေစသညံဴ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ သိုမဴဟုတံ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ သကံဆိုငံသညံဴ 

သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ရပုိငံခးငဴံ၊ 

 ( ခ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵန္ငဴံ ၎ငံဵတိ ု၏ဴ တိ ုကံရိ ုကံရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵကို အစိုဵရအဖးဲ မဴ ္ 

ခးငဴံျပုထာဵသညဴံ လုိငံစငံ သုိမဴဟုတံ ခးငဴံျပုမိနံ၊ဴ အတညံျပုမိနံပဴါ စညံဵကမံဵသတံမ္တံခ့ကံ 

မ့ာဵကုိ ေျပာငံဵလဲျခငံဵအပါအဝငံ အျခာဵေသာ အလာဵတူ လုပံေဆာငံမှုမ့ာဵန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ 

တရာဵဥပေဒန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံခးငဴံန္ငဴံ အယူခဳခးငဴံ။ 

၄၉။  ဤအခနံဵပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵသညံ ပုဒံမ ၇၆ ပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵကို ထိခုိကံျခငံဵမရ္ိေစရ။  

အခနံဵ(၁၂) 

ေျမအသုဳဵျပုခးငံဴ 

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခးငံဴ ျပုမိနံရဴရ္ိထာဵေသာ သိုမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံ  ဴ ရရ္ ိထာဵေသာ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ပုဂ္ဂလိကေျမ သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳျဖစံပါက ပုိငံရ္ငံထဳမ္ 

လညံဵေကာငံဵ၊ အစုိဵရက စီမဳခနံခဴးဲပိ ုငံခးငဴံရ္ိေသာ ေျမ၊ နိုငံငဳေတာံပိုငံေျမ သုိမဴဟုတံ 

အေဆာကံအအုဳ ျဖစံပါက သကံဆိ ုငံရာအစိ ုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖး ဲ အဴစညံဵမ့ာဵထဳမ္  

လညံဵေကာငံ  ဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုျပုလုပံရနံအလုိင္ဴာ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံအညီ န္စံရ္ညံေျမ 

သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအဳု င္ာဵရမံဵခးငဴံရိ္သညံ။ နုိငံငဳသာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ မိမိပုိငံေျမ 

သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳတးငံ တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္ နုိငံသညံ။ 

 ( ခ ) နုိငံငဳျခာဵသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ အစုိဵရ သုိမဴဟုတံ အစုိဵရအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵထဳမ္ 

ျဖစံေစ၊ ပုဂ္ဂလိကေျမ သို မဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳပိုငံရ္ငံထဳမ္ျဖစံေစ ေကာံမရ ္ငံ 

ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံရဴရိ္သညဴံေနမ္ဴစ၍ ကနဦဵ န္စံ ၅၀ အထိ သတံမ္တံခ့ကံ 

န္ငဴံအညီ ေျမ သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳ င္ာဵရမံဵနုိငံသညံ။  



17 
 

   

 ( ဂ ) အထကံေဖာံျပပါ ပုဒံမခးဲ (ခ) အရ ခးငံဴျပုထာဵေသာ ေျမ သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳ 

င္ာဵရမံဵကာလ သို မဴဟုတံ ေျမ သုိ မဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳ အသဳုဵျပုခးငံဴကာလ 

သကံတမံဵကုနံဆု ဳဵွပီဵေနာကံ ေကာံမရ ္ငံ၏ ခးငံ ဴ ျပုခ့ကံျဖငံ ဴ  တစံဆကံတညံဵ  

သကံတမံဵတုိဵခးငဴံ ၁၀ န္စံန္ငဴံ ယငံဵသကံတမံဵ ကုနံဆဳုဵွပီဵ ထပံမဳ၍ ၁၀ န္စံ သကံတမံဵ 

တိုဵျမှငဴံနုိငံသညံ။ 

 (ဃ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ေျမင္ာဵရမံဵျခငံဵစာခ့ုပံအာဵ စာခ့ုပံစာတမံဵ မ္တံပဳုတငံျခငံဵ 

အကံဥပေဒန္ငဴံအညီ စာခ့ုပံစာတမံဵ မ္တံပဳုတငံရုဳဵတးငံ မ္တံပဳုတငံရမညံ။ 

 ( င ) အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ ေျမအသဳုဵခ့မှု သုိမဴဟုတံ ေျမင္ာဵရမံဵမှုမ့ာဵအတးကံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအာ  ဵ ပုိမုိေကာငံဵမးနံေသာ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵကုိ 

ခးငဴံျပုေပဵနုိငံသညံ။ 

 ( စ ) ေကာံမရ္ငံသညံ နုိငံငဳေတာံ တစံဝနံဵလဳုဵတးငံ ဖးဳ ဴွဖိုဵတုိဵတကံေစရနံအလုိင္ဴာ စီဵပးာဵေရ  ဵ

ဖး ဳ ဴွ ဖိုဵတိုဵတကံမှု နညံဵပါဵွပီဵ ဆကံသးယံသးာဵလာေရဵ ခကံခဲေသာေဒသမ့ာဵတးငံ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအတးကံ ဤဥပေဒပါ ေျမ သုိမဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳင္ာဵရမံဵခးငံဴ 

ကာလ သိုမဴဟုတံ ေျမ သို မဴဟုတံ အေဆာကံအအုဳ အသုဳဵျပုခးငံဴကာလထကံ ပိုမ ို 

ခဳစာဵခးငဴံျပုရာတးငံ အစိုဵရအဖးဲ မ္ဴတစံဆငဴံ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသုိ ဴတငံျပအတညံ 

ျပုခ့ကံရယူရမညံ။ 

အခနံဵ(၁၃) 

အမှုထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ အလုပံသမာဵမ့ာဵ ခနံထဴာဵျခငံဵ  

၅၁။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ - 

 (က) နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ၎ငံဵ၏ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုတးငံ သတံမ္တံအရညံအခ့ငံဵ ကိုကံညီသညံဴ 

မညံသညဴံနုိငံငဳသာဵကုိမဆုိ အှကီဵတနံဵစီမဳခနံခဴးဲမှု၊ နညံဵပညာ၊ လုပံငနံဵကျွမံဵက့ငံသူန္ငဴံ 

အြကဳေပဵအျဖစံ ဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ ခနံအဴပံနုိငံသညံ။ 

 (   )              စီမဳခနံခဴး ဲမှု၊ နညံဵပညာ၊ လုပံငနံဵကျွမံဵက့ငံသူ ေနရာတိုတဴ းငံ 

နုိငံငဳသာဵမ့ာဵအာဵ ခနံအဴပံနုိငံရနံအလိုင္ဴာ စးမံဵေဆာငံရညံျမှငဴံတငံေရဵ အစီအစဲံမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကံ၍ အစာဵထိုဵခနံထဴာဵရမညံ။  

( ဂ ) ကျွမံဵက့ငံမှုမလိုေသာ လုပံငနံဵမ့ာဵတးငံ နုိငံငဳသာဵမ့ာဵကိုသာ ခနံထဴာဵရမညံ။ 

 (ဃ) နုိငံငဳျခာဵသာဵန္ငဴံနုိငံငဳသာဵကျွမံဵက့ငံသူ အလုပံသမာဵမ့ာဵ၊ အတတပံညာရ္ငံမ့ာဵန္ငံဴ 

ဝနံထမံဵမ့ာဵခနံထဴာဵရာတးငံ အလုပံသမာဵဆုိငံရာဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအည ီ

အလုပံခနံထဴာဵမှုဆုိငံရာ သေဘာတူညီခ့ကံစာခ့ုပံကို အလုပံရ္ငံန္ငဴံ အလုပံသမာဵတို ဴ

န္စံဦဵန္စံဖကံ လကံမ္တံေရဵထိုဵ၍ ခနံထဴာဵရမညံ။ 
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 ( င ) အလုပံခနံထဴာဵမှုဆိုငံရာ သေဘာတူညီခ့ကံစာခ့ုပံပါ အလုပံရ္ငံန္ငံဴ အလုပံသမာဵ 

တုိ၏ဴ အခးငဴံအေရဵန္ငဴံ တာဝနံမ့ာဵကုိလညံဵေကာငံဵ၊ အလုပံအကုိငံဆုိငံရာ စညံဵကမံဵခ့ကံ 

မ့ာဵကုိလညံဵေကာငံဵ သတံမ္တံရာ၌ အနညံဵဆဳုဵလုပံခလစာ၊ ခးငဴံရကံ၊ အလုပံပိတံရကံ၊ 

အခ့ိနံပုိလုပံခ၊ နစံနာေြကဵ၊ အလုပံသမာဵေလ့ာံေြကဵ၊ လူမှုဖူလုဳေရဵန္ငဴံ အလုပံသမာဵ 

မ့ာဵန္ငဴံသကံဆုိငံသညဴံ အျခာဵအာမခဳထာဵရ္ိျခငံဵတို ဴ အပါအဝငံ အလုပံသမာဵဆုိငံရာ 

ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵပါ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံေပဵရမညံ။ 

 ( စ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုတးငံ အလုပံရ္ငံအခ့ငံဵခ့ငံဵ၊ အလုပံသမာဵ အခ့ငံဵခ့ငံဵ၊ အလုပံရ္ငံန္ငံဴ 

အလုပံသမာဵ၊ အလုပံသမာဵန္ငံဴ အတတံပညာရ္ငံ သို မဴဟုတံ ဝနံထမံဵတိ ုအဴြကာဵ 

ေပ်ေပါကံလာသညဴံ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီေျဖရ္ငံဵရမညံ။ 

အခနံဵ(၁၄) 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုကို အာမခဳျခငံဵ 

၅၂။                                          ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵကို နုိငံငဳပုိငံျပုလုပံျခငံဵ 

မျပုဟု အာမခဳသညံ။ ေအာကံပါအေျခအေနမ့ာဵန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံျခငံဵမ္အပ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုကို 

သိမံဵယူျခငံဵကုိျဖစံေစ၊ သးယံဝုိကံသိမံဵယူျခငံဵကိုျဖစံေစ၊ ရပံဆုိငံဵေစျခငံဵ သေဘာသကံေရာကံေသာ 

ေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵကိုျဖစံေစ မျပုလုပံဟု အာမခဳသညံ- 

 (က)                                 အက့ိုဵအတးကံ အမ္နံတကယံလိုအပံျခငံဵ၊ 

 ( ခ ) ခးဲျခာဵမှုမရ္ိဘဲ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ( ဂ ) တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 (ဃ)                                       ၍                                  

                     ။ 

၅၃။ မျှေတ၍ ျပညဴံစဳုလုဳေလာကံမှုရ္ိေသာ ေလ့ာံေြကဵသတံမ္တံရာတးငံ ေလ့ာံေြကဵပမာဏသည ံ

သိမံဵဆညံဵသညံဴ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု၏ ေဈဵကးကံတနံဖိုဵန္ငံဴ ညီမျှေရမညံျဖစံွပီဵ သိမံဵဆညံဵသညံဴ 

ကာလ၌ ျဖစံေပ်ေနသညဴံ ေဈဵကးကံတနံဖုိဵျဖငဴံ သတံမ္တံရမညံ။ သုိရဴာတးငံ ၎ငံဵေလ့ာံေြကဵ 

ပမာဏအာဵ သတံမ္တံရာတးငံ အမ့ာဵျပညံသူအက့ိုဵန္ငဴံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူ၏ အက့ိုဵစီဵပးာဵအြကာဵ 

မျှေတေသာ အေျခအေနအေပ် အေျခခဳရမညံျဖစံွပီဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု၏ လကံရိ္န္ငဴံ ယခငံအေနအထာဵ၊ 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ သိုမဴဟုတံ ပစ္စညံဵသိမံဵယူရျခငံဵ၏ အေြကာငံဵအရငံဵ၊ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု၏ 

မျှေတေသာ ေဈဵကးကံတနံဖုိဵ၊ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံ  ဵ သုိမဴဟုတံ ပစ္စညံဵသိမံဵယူရျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ကံ၊ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ္ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု ျပုလုပံထာဵသညံဴ ကာလတစံေလျှောကံရရ္ိ ခဴဲသညဴံ အျမတံေငးမ့ာဵ 

န္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု သကံတမံဵတိုကဴိုပါ ထညဴံသးငံဵစဲံဵစာဵရမညံ။ 
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၅၄။ ဤဥပေဒ၏ အခနံဵ (၂၁) န္ငဴံအခနံဵ (၂၂) ပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵ အပါအဝငံ အစုိဵရအဖး ဲ ၏ဴ 

လုပံပုိငံခးငဴံအရ ေဆာငံရးကံသညဴံ စီဵပးာဵေရဵဆုိငံရာ ထိနံဵညိှရနံ ရညံရးယံခ့ကံအတးကံ သုိမဴဟုတံ 

လူမှုအက့ိုဵစီဵပးာဵ အေထာကံအကူျပုေစေရဵ ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵအတးကံ လုပံေဆာငံသညဴံ ခးဲျခာဵမှု 

မရ္ိသညဴံ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵသညံ ဤအခနံဵ၏ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံသကံဆုိငံျခငံဵ 

မရ္ိေစရ။ 

၅၅။ ပုဒံမ ၅၂ ကို လိ ုကံနာက့ငံဴသဳုဵရာတးငံ လုပံကိ ုငံေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵသညံ အဆုိပါပုဒံမပါ 

ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ ကိုကံညီမှုမရ္ိေြကာငံဵန္ငံဴ သးယံဝုိကံ၍ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု သိမံဵယူျခငံဵျဖစံေြကာငံဵ 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက တငံျပလာလျှေငံ အစိုဵရအဖးဲ သဴညံ ေအာကံေဖာံျပပါ အခ့ကံအလကံမ့ာဵက ို 

ထညဴံသးငံဵစဲံဵစာဵ၍ ကိစ္စရပံတစံခုခ့ငံဵအလိုကံ စဳုစမံဵစစံေဆဵမှုျပုျခငံဵ၊ အခ့ကံအလကံကို စိစစံ 

ျခငံဵတိုကဴို ေဆာငံရးကံရမညံ- 

 (က) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု၏ စီဵပးာဵေရဵတနံဖိုဵကို  ှကီဵမာဵျပငံဵထနံစးာ ထိခုိကံနစံနာေစရနံ 

တမငံဖနံတီဵ ရညံရးယံေဆာငံရးကံျခငံဵ ရ္ိ မရ္ိ၊ 

 ( ခ ) အစိုဵရမ္ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသို  ဴ ယခငံစာျဖငဴံ ေရဵသာဵထာဵသညံဴ ကတိကဝတံမ့ာဵ၊ 

သေဘာတူစာခ့ုပံ၊ လိုငံစငံ သိုမဴဟုတံ အျခာဵတရာဵဝငံ စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵကို 

ခ့ိုဵေဖာကံမှု ရ္ိ မရ္ိ၊ 

 ( ဂ ) ပုဒံမ ၅၂၊ ပုဒံမခးဲ (က) တးငံ ေဖာံျပထာဵသညဴံ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ ရညံရးယံခ့ကံအပါအဝငံ 

၎ငံဵ၏လုပံေဆာငံခ့ကံမ့ာဵသညံ အမ့ာဵျပညံသူ အက့ိုဵစီဵပးာဵန္ငဴံ ကိုကံညီမှု ရ္ိ မရ္ိ။  

အခနံဵ(၁၅) 

ဘဏ္ဍာေငးမ့ာဵ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ 

၅၆။ နုိငံငဳျခာဵသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရ ေဆာငံရးကံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငံဴ 

ဆကံနွှယံလ့ကံရ္ိသညဴံ ေအာကံပါဘဏ္ဍာေငးမ့ာဵကို  ျပညံပသုိ ဴလွှဲေျပာငံဵနုိငံသညံ -  

(က) ျမနံမာနုိငံငဳေတာံ ဗဟိုဘဏံမ္ ခ့မ္တံထာဵသညဴံ မတညံရငံဵနီ္ဵေငး စာရငံဵဆုိငံရာ 

ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံအညီ သတံမ္တံထာဵသညဴံ မတညံရငံဵနီ္ဵေငးမ့ာဵ၊ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ္ ထးကံေပ်လာေသာ အက့ို ဵအျမတံမ့ာဵ၊ အေျခပစ္စညံဵမ္ 

အျမတံအစးနံဵမ့ာဵ၊ အစုေပ်အျမတံမ့ာဵ၊ ခုိငံေြကဵမ့ာဵ၊ မူပုိငံခမ့ာဵ၊ လုိငံစငံေြကဵမ့ာဵ၊ 

နညံဵပညာအကူအညီ ေထာကံပဴဳမှုန္ငံဴ စီမဳခနံခဴးဲမှုဆုိငံရာ အခေြကဵေငးမ့ာ ၊ဵ အစုရ္ယံယာ 

န္ငဴံ အျခာဵလကံရ္ိဝငံေငးမ့ာဵ၊ 

( ဂ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုတစံခု၏ စုစုေပါငံဵေရာငံဵခ့မှု သုိမဴဟုတံ တစံစိတံတစံပုိငံဵေရာငံဵခ့မှု 

သိုမဴဟုတံ လုပံငနံဵတစံခုခု သိုမဴဟုတံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု န္ငံဴဆကံစပံသညံဴ ပိုငံဆိုငံမှု 

စာရငံဵရ္ငံဵလငံဵ ဖ့ကံသိမံဵျခငံဵတိုမ္ဴ ထးကံေပ်လာသညဴံ အျမတံအစးနံဵမ့ာဵ၊ 
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(ဃ) ေခ့ဵေငးသေဘာတူစာခ့ုပံ အပါအဝငံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ ေပဵေခ့ရမညဴံေငးမ့ာဵ၊ 

( င ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု အျငငံဵပးာဵမှုေျဖရ္ငံဵျခငံဵမ္ ထးကံေပ်လာသညဴံ ေပဵေခ့ေငးမ့ာဵ၊ 

 ( စ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု သိုမဴဟုတံ ပစ္စညံဵသိမံဵယူျခငံဵတိ ုမဴ ္ ေလ့ာံေြကဵအျဖစံရရ္ ိသညဴံ 

ေငးေြကဵမ့ာဵ၊  အျခာဵေလ့ာံေြကဵေငးမ့ာဵ၊ 

 (ဆ) နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ ဥပေဒန္ငဴံအညီ ခနံအဴပံထာဵသညဴံ နုိငံငဳျခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံသူ 

ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံခလစာန္ငဴံ ဝငံေငး။ 

၅၇။  ေခ့ဵေငးလွှဲေျပာငံဵျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ေခ့ဵေငးရယူျခငံဵတိုန္ဴငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ သတံမ္တံစညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ 

န္ငဴံအညီ ျမနံမာနုိငံငဳေတာံဗဟိုဘဏံ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံျဖငဴံ လွှဲေျပာငံဵ သုိမဴဟုတံ ရယူရမညံ။ 

၅၈။ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရေဆာငံရးကံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငံဴ 

ဆကံနွှယံလ့ကံရ္ိသညဴံ ေအာကံပါကိစ္စရပံမ့ာဵတးငံ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵမ္ ျပညံပသုိ ဴ လးတံလပံစးာျဖငံဴ 

ေန္ာငဴံေန္ဵြကနံြဴကာမှုမရ္ိဘဲ လွှဲေျပာငံဵနုိငံသညံ-  

(က) ခိုငံေြကဵမ့ာဵ၊ လိ ုငံစငံေြကဵမ့ာဵ၊ နညံဵပညာအကူအညီ ေထာကံပဳဴမှု၊ စီမဳခနံခဴး ဲမှု 

ဆိ ုငံရာ အခေြကဵေငးမ့ာဵန္ငံဴ မညံသညံဴျပငံပအဖးဲ အဴစညံဵကိ ုမဆို ေပဵရနံရ္ ိသညဴံ  

အတိုဵေငးမ့ာဵ၊ 

( ခ ) ေခ့ဵေငးသေဘာတူ စာခ့ုပံအပါအဝငံ  ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ ေပဵေခ့ရမညဴံေငးမ့ာဵန္ငံဴ 

အာမခဳေလ့ာံေြကဵေငးမ့ာဵ၊ 

( ဂ ) စီရငံခ့ကံအမိနံ ၊ဴ အနုညာတစီရငံဆဳုဵျဖတံျခငံဵ သိုမဴဟုတံ ျမနံမာနိုငံငဳသာဵ ရငံဵန္ီဵ 

ျမှုပံနဳ္သူမ္ ေပဵရနံရ္ိသညဴံ သေဘာတူညီခ့ကံအပါအဝငံ အျငငံဵပးာဵမှု ေျဖရ္ငံဵျခငံဵမ္ 

ထးကံေပ်လာသညဴံ ေပဵေခ့ေငးမ့ာဵ။ 

၅၉။ ဘဏ္ဍာေငးလွှဲေျပာငံဵမှုမ့ာဵ အာဵလုဳဵသညံ လွှဲေျပာငံဵမညဴံ ပမာဏအေပ်မူတညံ၍ သတံမ္တံ 

ထာဵသညဴံ အခးနံဆုိငံရာ ဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ အခးနံထမံဵေဆာငံွပီဵမ္သာ လွှဲေျပာငံဵရမညံ။ 

၆၀။ တရာဵဝငံခးငဴံျပုမိနံျဴဖငဴံ အလုပံလုပံကိုငံေသာ နုိငံငဳျခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံသူဝနံထမံဵမ့ာဵသညံ 

ဝငံေငးခးနံဥပေဒအရ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညဴံ အခးနံထမံဵေဆာငံမှုဆုိငံရာ ဝတ္တ ရာဵမ့ာဵအရ လွှဲေျပာငံဵမညံဴ 

ေငးေြကဵပမာဏအေပ်မူတညံ၍ အခးနံအခမ့ာဵ ေပဵေဆာငံွပီဵေသာေငးကို မညံသညဴံနုတံယူျခငံဵ 

မျှေမရ္ိဘဲ နိုငံငဳေတာံအတးငံဵရ ္ိ နုိငံငဳျခာဵဘဏံလုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငဴံရ္ိေသာ ဘဏံမ့ာဵမ္တစံဆငံဴ 

ေငးလွှဲနုိငံသညံ။ 

၆၁။  နုိငံငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵသညံ ပုဒံမ ၅၆ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ဘဏ္ဍာ ေငးမ့ာဵ 

လွှဲေျပာငံဵျခငံဵျပုလုပံရာတးငံ နုိငံငဳျခာဵသဳုဵေငးစီမဳခနံခဴးဲမှုဥပေဒ၏ ေငးလု ဳဵေငးရငံဵစာရငံဵ သုိမဴဟုတံ 
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သာမနံစာရငံဵတးငံ အက့ဳု ဵဝငံသညဴံေငးမ့ာဵကုိ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵရ္ိ နုိငံငဳျခာဵဘဏံလုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငဴံ 

ရ္ိေသာ ဘဏံမ့ာဵမ္တစံဆငဴံ နိုငံငဳျခာဵသဳုဵေငး စီမဳခနံခဴးဲမှုဥပေဒအရ လးတံလပံစးာ သုဳဵစးဲနိုငံသညံဴ 

ေငးေြကဵျဖငဴံ လွှဲေျပာငံဵနုိငံသညံ။ 

၆၂။ အစုိဵရအဖးဲသဴညံ ေအာကံပါအေျခအေန တစံရပံရပံန္ငဴံဆကံစပံေသာ နုိငံငဳျခာဵေငးလွှဲေျပာငံဵမှုကို 

ဟနံတဴာဵျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ဆုိငံဵငဴဳျခငံဵျပုနုိငံသညံ-  

 (က) လူမးဲစာရငံဵခဳျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ွမီရ္ငံမ့ာဵ၏ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵကုိ ကာကးယံရနံ လုိအပံသညဴံ 

အေျခအေန၊ 

 ( ခ ) ျပစံမှု သုိမဴဟုတံ ျပစံမှုမကငံဵသညဴံ နညံဵလမံဵျဖငံဴရရ္ိသညဴံ ေငးမ့ာဵအာဵ တရာဵဝငံေငး 

အျဖစံ လွှဲေျပာငံဵသညဴံ အေျခအေန၊ 

 ( ဂ ) ေငးေြကဵဆိုငံရာ အစီရငံခဳျခငံဵ သိုမဴဟုတံ လွှဲေျပာငံဵမှုဆုိငံရာ မ္တံတမံဵမ့ာဵအာဵ 

ဥပေဒေြကာငံဵအရ အတညံျပုရနံ သုိမဴဟုတံ ေငးေြကဵအာဏာပုိငံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵကို 

ပဴဳပုိဵကူညီရနံ လိုအပံသညဴံအေျခအေန၊ 

 (ဃ) တရာဵစီရငံေရဵ သုိမဴဟုတံ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဆုိငံရာ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵတးငံ အမိနံမဴ့ာဵ 

သုိမဴဟုတံ စီရငံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံရမညဴံ အေျခအေန၊ 

( င ) အခးနံကိစ္စရပံမ့ာဵ၊ 

( စ ) လူမှုဖူလုဳေရဵ ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ အွငိမံဵစာဵယူမှု သုိမဴဟုတံ မျဖစံမေန ေငးစုေဆာငံဵေရဵ  

အစီအစဲံမ့ာဵ၊ 

(ဆ) အလုပံသမာဵမ့ာဵ၏ ရပုိငံခးငဴံမ့ာဵ နစံနာဆဳုဵရှုဳဵရသညဴံ အေျခအေန။ 

၆၃။ အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ၌ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူန္ငံဴ ယငံဵ၏ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုအတးကံ 

အသဳုဵျပုရနံလိုအပံသညဴံ မတညံေငးရငံဵ သုိမဴဟုတံ အသဳုဵစရိတံမ့ာဵန္ငဴံ နုိငံငဳျခာဵေခ့ဵေငးမ့ာဵကို 

တညံဆဲဥပေဒန္ငဴံအညီ ျပညံပမ္ ေငးလွှဲေျပာငံဵရယူခးငဴံျပုသညံ။ 

၆၄။ ျပညံပေငးေပဵေငးယူျခငံဵဆိုငံရာ သုိ မဴဟုတံ ျပညံပေငးေြကဵ အခကံအခဲမ့ာဵ ဆိုဵရးာဵစးာ 

ျဖစံေပ်ေနသညဴံ အေျခအေနတးငံ အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ နုိငံငဳျခာဵသဳုဵေငး စီမဳခနံခဴးဲမှုဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ 

မ့ာဵန္ငဴံ နုိငံငဳေတာံ၏ အျခာဵနုိငံငဳတကာ ကတိကဝတံမ့ာဵန္ငဴံအညီ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငဴံစပံလ့ဲံဵသညံဴ 

ေငးေပဵေခ့မှု သုိမဴဟုတံ လွှဲေျပာငံဵေပဵမှုဆုိငံရာ ကနံသဴတံခ့ကံမ့ာဵကို ခ့မ္တံနုိငံသညံ သုိမဴဟုတံ 

ထိနံဵသိမံဵနုိငံသညံ။ 
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အခနံဵ(၁၆) 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵ၏ တာဝနံဝတ္တ ရာဵမ့ာဵ 

၆၅။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ - 

 (က) နုိငံငဳေတာံအတးငံဵရ္ိ တိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵတို၏ဴ ဓေလဴထုဳဵတမံဵ၊ အစဲံအလာ၊ ရိုဵရာ 

ယဲံေက့ဵမှုတိုကဴိ ုေလဵစာဵလိုကံနာရမညံ။ 

 ( ခ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံေဆာငံရနံအတးကံ ကုမ္ပဏီ သုိမဴဟုတံ တစံဦဵတညံဵပုိငံ သုိမဴဟုတံ 

တရာဵဝငံစီဵပးာဵေရ  ဵအဖး ဲအဴစညံဵမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ အဆုိပါတရာဵဝငံစီဵပးာဵေရ  ဵအဖး ဲအဴစညံဵ၏ 

ရုဳဵခးဲမ့ာဵကို ဥပေဒန္ငဴံအညီ ဖးဲ စဴညံဵတညံေထာငံ၍ မ္တံပဳုတငံရမညံ။ 

 ( ဂ )      ဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴ ဤဥပေဒအရ ထုတံျပနံေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ အမိနံ  ဴ

ေြကာံျငာစာမ့ာဵ၊ အမိနံ န္ဴငံဴ ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ၊ သေဘာတ ူ

စာခ့ုပံပါ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ အခးနံဆိုငံရာ တာဝနံရ္ိမှု အပါအဝငံ၎ငံဵတိုအဴာဵ 

ထုတံေပဵထာဵေသာ အထူဵျပုလိ ုငံစငံ၊ ခးငံ ဴျပုမိနံ နဴ္ငံ ဴ လုပံငနံဵေဆာငံရ းကံခးငံဴ  

လကံမ္တံမ့ာဵတးငံ ပါဝငံသညံဴ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာဵ၊ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံအညီ 

လိုကံနာေဆာငံရးကံ ရမညံ။ 

 (ဃ) လုပံငနံဵသဘာဝအရျဖစံေစ၊ အျခာဵလုိအပံခ့ကံအရျဖစံေစ သကံဆုိငံသညဴံ ျပညံေထာငံစု 

ဝနံှကီဵဌာနမ့ာဵ၊ အစိုဵရဌာနန္ငံဴ အဖး ဲ အဴစညံဵမ့ာဵမ္ လိ ုငံစငံ သို မဴဟုတံ ခးငဴံျပုမိနံ ဴ

ရယူရနံ လိုအပံလျှေငံျဖစံေစ၊ မ္တံပဳုတငံရနံ လိုအပံလျှေငံျဖစံေစ သကံဆုိငံရာဌာန၏ 

သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

 ( င ) မိမိင္ာဵရမံဵခးငဴံရရ္ိထာဵေသာ သုိမဴဟုတံ အသဳုဵျပုခးငဴံရရ္ိထာဵေသာ ေျမ၏ ေျမေပ် 

ေျမေအာကံတးငံ ခးငံဴျပုထာဵသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှု န္ငံဴ ဆကံစပံမှုမရ္ိေသာ၊ မူလ  

သေဘာတူစာခ့ုပံတးငံ မပါဝငံေသာ သဘာဝတးငံဵထးကံပစ္စညံဵမ့ာဵ သို မဴဟုတံ 

ေရ္ဵေဟာငံဵပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငဴံ ရတနာသုိကံ အစရ္ိသညံတိုကဴို ေတး ရဴ္ိပါက ေကာံမရ္ငံထဳသို ဴ

ခ့ကံခ့ငံဵ သတငံဵေပဵအေြကာငံဵြကာဵရမညံ။ ေကာံမရ္ငံကခးငဴံျပုလျှေငံ ယငံဵေျမေပ်၌ 

ဆကံလကံလုပံကိ ုငံနိုငံွပီဵ ခးငံဴမျပုလျှေငံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ေရးဵခ့ယံတငံျပသညံဴ 

ေနရာတစံခုအာဵ အစာဵထိုဵခးငဴံျပုခ့ကံရယူ၍ ေျပာငံဵေရွှ ေဴဆာငံရးကံရမညံ။  

 ( စ ) မိမိင္ာဵရမံဵခးငဴံ သိုမဴဟုတံ အသုဳဵျပုခးငံဴရရ္ိေသာ ေျမ၏ သဘာဝေျမမ့ကံန္ာသးငံျပငံ 

သိုမဴဟုတံ ေျမအနိမဴံအျမငံဴ အေနအထာဵအာဵ သိသာထငံရ္ာဵစးာ ေျပာငံဵလဲမှုကို 

ေကာံမရ္ငံ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံမရ္ိဘဲ မျပုလုပံရ။ 
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 (ဆ) မိမိ၏ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵ  

လုပံနညံဵမ့ာဵန္ငံဴ နုိငံငဳတကာတးငံ က့ငဴံသဳုဵသညဴံ အေကာငံဵဆဳုဵစဳခ့ိနံ စဳေွှနံဵမ့ာဵန္ငံဴ 

အညီ သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံန္ငံဴ လူမှုပတံဝနံဵက့ငံ ထိခိုကံပ့ကံစီဵမှု၊ ညစံညမံဵမှု၊  

နစံနာမှုမျဖစံေစရနံန္ငံဴ ယဲံေက့ဵမှုအေမးအန္စံမ့ာဵကို ထိခိုကံပ့ကံစီဵမှု မျဖစံေပ် 

ေစရနံ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။ 

 ( ဇ )               သိုမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံျဴဖငံဴ                                           

             လုပံငနံဵဆုိငံရာ စာရငံဵဇယာဵမ့ာဵ၊ န္စံပတံလညံ ေငးစာရငံဵမ့ာဵန္ငဴံ 

လုိအပံသညဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဆုိငံရာ ကိစ္စရပံမ့ာဵကုိ နုိငံငဳတကာန္ငဴံ ျပညံတးငံဵအသိအမ္တံျပု 

စာရငံဵကိုငံ စဳနှုနံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ ေကာငံဵမးနံစးာ ျပုစုမ္တံတမံဵတငံ ထာဵရ္ိရမညံ။  

 ( ဈ ) အလုပံခနံထဴာဵမှုဆုိငံရာ သေဘာတူစာခ့ုပံ ေဖာကံဖ့ကံျခငံဵ၊ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု အွပီဵ 

ပိတံသိမံဵျခငံဵ၊ လွှဲေျပာငံဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵရပံဆုိငံဵျခငံဵ၊ လုပံသာဵ 

အငံအာဵေလျှောဴခ့ျခငံဵတိုအဴတးကံ အလုပံသမာဵမ့ာဵအာဵ တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ 

နစံနာေြကဵေပဵွပီဵမ္သာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုကို ရပံဆုိငံဵပိတံသိမံဵရမညံ။ 

 (ည) ခုိငံလုဳေသာ အေြကာငံဵျပခ့ကံျဖငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု ယာယီပိတံသိမံဵရပါက ပိတံသိမံဵ 

ထာဵရသညဴံကာလအတးငံဵ အလုပံသမာဵမ့ာဵအာဵ တညံဆဲဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ၊ 

ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ စသညံတိုန္ဴငဴံအညီ လုပံခ၊ လစာေပဵရမညံ။ 

 ( ဋ ) အလုပံေြကာငဴံ ထိခုိကံဒဏံရာရရ္ိမှု၊ ကိုယံအဂဂါ အစိတံအပုိငံဵခ့ို ယဴးငံဵဆဳုဵရှုဳဵမှု၊ ေရာဂါ 

ရရိ္မှု၊ ေသဆဳုဵမှုတို ဴ ျဖစံပးာဵေသာ အလုပံသမာဵမ့ာဵအတးကံ သကံဆုိငံရာ အလုပံသမာဵ 

သုိမဴဟုတံ အေမးဆကံခဳခးငဴံရိ္သူအာ  ဵတညံဆဲဥပေဒန္ငဴံအညီ ရထုိကံသညဴံ နစံနာေြကဵန္ငဴံ 

ေလ့ာံေြကဵကို ေပဵရမညံ။ 

 ( ဌ ) မိမိ၏ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုတးငံ လာေရာကံအလုပံလုပံကိုငံေနသညဴံ နုိငံငဳျခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံ 

ပညာရ္ငံမ့ာဵန္ငံဴ ှကီဵ ြကပံသူမ့ာဵ၊ မိသာဵစုဝငံမ့ာဵသညံ တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵ၊ 

နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ အမိနံန္ဴငဴံ ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ၊ ယဲံေက့ဵမှုန္ငဴံ ဓေလဴထုဳဵစဳမ့ာဵကို 

ေလဵစာဵလိုကံနာရနံ ြကပံမတံရမညံ။  

 ( ဍ ) အလုပံသမာဵေရဵရာ ဥပေဒမ့ာဵကို ေလဵစာဵလိုကံနာရမညံ။ 

 ( ဎ ) ဥပေဒန္ငဴံအညီ တရာဵစးဲဆုိခးငဴံန္ငဴံတရာဵစးဲဆုိခဳနုိငံခးငဴံရ္ိရမညံ။  

 (ဏ) ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံပဴါ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံကိုငံနုိငံရနံအတးကံ လိုအပံ 

ခ့ကံအရ ေဆာငံရးကံျခငံဵမ္တစံပါဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုန္ငဴံ မသကံဆုိငံေသာ သစံေတာမ့ာ  ဵ

ခုတံထးငံျခငံဵ၊ သဘာဝသယဳဇာတမ့ာဵ တူဵေဖာံျခငံဵစသညဴံ သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံ 

ထိခိုကံပ့ကံစီဵေစျခငံဵန္ငဴံ လူမှုစီဵပးာဵအေပ် ဆုဳဵရ ှုဳဵမှုမ့ာဵျဖစံေပ်ေစပါက အဆိုပါ  

ဆဳုဵရှုဳဵနစံနာမှုအတးကံ ထိေရာကံသညဴံ ေလ့ာံေြကဵကို နစံနာသူထဳသုိ ဴေပဵေလ့ာံရမညံ။ 
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 (တ) ေကာံမရ္ငံက ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵြကညဴံရှုရနံ ှကိုတငံအေြကာငံဵ 

ြကာဵလာပါက မညံသညဴံေနရာကိုမဆုိ ဝငံေရာကံစစံေဆဵရနံ ခးငဴံျပုေပဵရမညံ။   

 (ထ) သဘာဝပတံဝနံဵက့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဥပေဒန္ငဴံ ပတံဝနံဵက့ငံထိခုိကံမှု ဆနံဵစစံျခငံဵ 

ဆုိငံရာ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵအရ ှကိုတငံခးငဴံျပုခ့ကံရယူရနံ လိုအပံေသာ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵသညံ ဆနံဵစစံျခငံဵမ့ာဵ မလုပံေဆာငံမီေကာံမရ္ငံ၏ ခးငဴံျပုမိနံ ဴသုိမဴဟုတံ 

အတညျံပုမိနံကဴ ို ဦဵစးာရယူရမညံ။ ဤသိုေဴကာံမရ္ငံ၏ ခးငံဴျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ 

အတညံျပုမိနံရဴယူထာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵသညံ ၎ငံဵတို ဴ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံ 

ေနသညဴံ ကာလတစံေလျှောကံလဳုဵလုိအပံသညဴံ ပတံဝနံဵက့ငံထိခုိကံမှုန္ငဴံ လူမှုေရဵ ထိခုိကံမှု 

ဆနံဵစစံခ့ကံမ့ာဵ ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို ေကာံမရ္ငံသုိ ဴတငံျပရမညံ။  

၆၆။ ေကာံမရ္ငံသညံ ပုဒံမ ၆၅၊ ပုဒံမခးဲ (ထ) ပါ ဆနံဵစစံခ့ကံအေပ် မူတညံ၍ အဆုိပါရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵအာဵ ဆကံလကံေဆာငံရးကံေစျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ဆုိငံဵငဴဳျခငံဵအပါအဝငံ လိုအပံသညံမ့ာဵ 

စီမဳေဆာငံရးကံရနံ ေွှနံြကာဵနုိငံသညံ။ 

၆၇။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵသညံ ပုဒံမ ၆၅ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵသတံမ္တံထာဵသညဴံ တာဝနံရ္ိမှု အာဵလုဳဵကိ ု

ဤဥပေဒအာဏာ သကံဝငံသညဴံေနမ္ဴစ၍ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၆၈။ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ ခးငံဴျပုကာလမကုနံဆုဳဵမီ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှုရပံစဲပါက ၎ငံဵ၏ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှုအတးကံ အေကာကံခးနံန္ငံဴ အျခာဵျပညံတးငံဵ အခးနံအေကာကံ ကငံဵလးတံခးငံဴ သုိမဴဟုတံ 

သကံသာခးငဴံ သုိမဴဟုတံ န္စံမ့ိုဵစလုဳဵတိုျဴဖငဴံ ျပညံပမ္တငံသးငံဵခဴဲေသာ စကံယန္တရာဵမ့ာဵ၊ ပစ္စညံဵ 

ကိရိယာမ့ာဵ၊ ေမာံေတာံယာဲံမ့ာဵန္ငဴံ ျပညံပမ္ တငံသးငံဵခဴဲသညဴံ ပစ္စညံဵမ့ာဵအာဵလုဳဵ ေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ 

ျပနံလညံတငံပို ျဴခငံဵ၊ စီမဳခနံခဴးဲ ျခငံဵတို  ဴ ေဆာငံရ းကံရာတးငံ ေကာံမရ ္ငံ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံန္ငဴံအညီ 

တငံသးငံဵစဲံက ခဳစာဵခဴဲေသာ အခးနံကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံ သုိမဴဟုတံ န္စံမ့ိုဵစလုဳဵကို 

ျပနံလညံေပဵေဆာငံွပီဵမ္သာ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၆၉။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ေကာံမရ္ငံမ္ ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံရဴရိ္ွပီဵမ္သာ သကံဆုိငံရာ 

အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲ အဴစညံဵတစံခု သုိမဴဟုတံ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငဴံ လိုအပံသညဴံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံ 

မ့ာဵအာဵ ခ့ုပံဆုိျခငံဵ၊ လကံမ္တံေရဵထိုဵျခငံဵန္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံခးငဴံရ္ိသညံ။ 

၇၀။ ပုဒံမ  ၆၉ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညဴံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံမ့ာဵ သကံတမံဵတိုဵျမှငဴံျခငံဵ၊ ျပငံဆငံျခငံဵတို ဴ

အတးကံ ေကာံမရ္ငံ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံရယူရမညံ။  

၇၁။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ၎ငံဵ၏ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵ လုပံေဆာငံရာတးငံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵ 

အမ့ိုဵအစာဵအလိုကံ ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵကမံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ 

က့နံဵမာေရဵဆုိငံရာ ဆနံဵစစံခ့ကံ၊ ယဲံေက့ဵမှုအေမးအန္စံမ့ာဵ ထိခုိကံမှုဆနံဵစစံခ့ကံ၊ သဘာဝ 

ပတံဝနံဵက့ငံ ထိခုိကံမှုဆနံဵစစံခ့ကံန္ငဴံ လူမှုပတံဝနံဵက့ငံထိခုိကံမှု ဆနံဵစစံခ့ကံတုိကုိဴ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 
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၇၂။ ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံရဴယူထာဵေသာ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှုအာဵ လုပံငနံဵသကံတမံဵ 

ကာလအတးငံဵ အျခာဵပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵဦဵသို ဴ တစံဆငံဴင္ာဵရမံဵျခငံဵ၊ ေပါငံန္ဳျခငံဵ၊ အစုရ္ယံယာ 

လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ၊ လုပံငနံဵလွှဲေျပာငံဵျခငံဵတိုကဴို ေကာံမရ္ငံသုိ ဴအသိေပဵတငံျပရမညံ။  

     (၁၇) 

အာမခဳထာဵရ ္ိျခငံဵ 

၇၃။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ အာမခဳလုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငဴံရ္ိသညဴံ အာမခဳလုပံငနံဵ 

တစံခုခုတးငံ နညံဵဥပေဒ၌ ေဖာံျပသတံမ္တံထာဵေသာ အာမခဳအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို အာမခဳထာဵရ ္ိ 

ရမညံ။ 

အခနံဵ(၁၈) 

ကငံဵလးတံခးငံဴန္ငံဴသကံသာခးငံဴမ့ာဵ 

၇၄။ ေကာံမရ္ငံသညံ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵတိုဵတကံရနံ လိုအပံသညဴံကဏ္ဍမ့ာဵတးငံ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္မှုမ့ာဵဝငံေရာကံေစျခငံဵအာဵျဖငဴံ နုိငံငဳေတာံ၏ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုကို အေထာကံအကူျပုေစေရဵ 

အတးကံလညံဵေကာငံဵ၊ တုိငံဵေဒသှကီဵန္ငဴံ ျပညံနယံမ့ာ  ဵ အခ့ို ဵက့မျှေတစးာ ဖးဳ ဴွဖိုဵတုိဵတကံလာေစေရ  ဵ

အတးကံလညံဵေကာငံ  ဵအခးနံကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံတစံရပံရပံကုိျဖစံေစ၊ တစံရပံရပံထက ံ

ပုိ၍ ျဖစံေစခဳစာဵခးငဴံျပုရနံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက ေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ စိစစံ၍ ခးငဴံျပုေပဵနုိငံသညံ။ 

၇၅။ (က)  ဝငံေငးခးနံကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ ပတံသကံ၍ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵမှုနညံဵပါဵေသာ ေဒသမ့ာဵအာဵဇုနံ (၁) 

အျဖစံလညံဵေကာငံဵ၊ ဖး ဳ ဴွ ဖိုဵမှုအသငံဴအတငံဴရ ္ိေသာေဒသမ့ာဵအာဵ ဇုနံ (၂) အျဖစံ 

လညံဵေကာငံဵ၊ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုရ္ိေသာ ေဒသမ့ာဵအာဵ ဇုနံ (၃) အျဖစံလညံဵေကာငံဵ၊ အစုိဵရ 

အဖးဲ ၏ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ ေကာံမရ္ငံက အမိနံေဴြကာံျငာစာ ထုတံျပနံသတံမ္တံကာ 

ဇုနံ (၁) အတးငံဵ ရငံဵန္ ီဵ ျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵအာဵ စီဵပးာဵျဖစံစတငံေသာ န္စံအပါအဝငံ 

တစံဆကံတညံဵ ၇ န္စံအထိလညံဵေကာငံဵ၊ ဇုနံ (၂) အတးငံဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအာဵ 

စီဵပးာဵျဖစံ စတငံေသာန္စံ အပါအဝငံ တစံဆကံတညံဵ ၅ န္စံအထိလညံဵေကာငံဵ၊ ဇုနံ 

(၃) အတးငံ  ဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအာ  ဵစီဵပးာ ျဵဖစံ စတငံေသာန္စံ အပါအဝငံ တစံဆကံတညံဵ 

၃ န္စံ အထိလညံဵေကာငံဵ ဝငံေငးခးနံ ကငံဵလးတံခးငဴံျပုနုိငံသညံ။ 

 ( ခ ) အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငဴံ ေကာံမရ္ငံသညံ ဇနံုသတံမ္တံျခငံဵကုိ သကံဆုိငံရာ 

ေဒသမ့ာဵ၏ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိ ုဵတကံမှုအေပ် မူတညံ၍ အခါအာဵေလ့ာံစးာ လိ ုအပံသလ ိ ု

ေျပာငံဵလဲသတံမ္တံနုိငံသညံ။ 
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 ( ဂ ) ဝငံေငးခးနံကငံဵလးတံခးငံဴကိ ု ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု ျမှငံဴတငံေဆာငံရးကံရနံ ေကာံမရ္ငံက 

အမိနံေဴြကာံျငာစာ ထုတံျပနံထာဵသညဴံ ကဏ္ဍမ့ာဵအတးကံသာ ခးငဴံျပုရမညံ။ 

၇၆။ အခနံဵ (၁၁) ပါ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵအာ  ဵဆကံဆဳေဆာငံရးကံျခငံဵ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵအျပငံ အစုိဵရ 

အဖးဲ သဴညံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ နုိငံငဳသာဵပုိငံ အေသဵစာဵအလတံစာဵ 

စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ အေထာကံအပဳဴမ့ာဵ၊ ေငးေြကဵဆိုငံရာ ပဴဳပိုဵမှုမ့ာဵ၊ စးမံဵေဆာငံရညံ 

ျမှငဴံတငံျခငံဵ၊ သငံတနံဵမ့ာ  ဵ ဖးငဴံလ္စံေပဵျခငံဵတုိကဴို ေဆာငံရးကံနုိငံသညံ။ ထုိအဴျပငံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵပုိငံ 

စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵမ္ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံေနသညဴံ ေနရာ သုိမဴဟုတံ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵအမ့ို ဵအစာ  ဵ

မ့ာဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညဴံ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵတးငံ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵကို ခးငဴံျပုေပဵ 

နုိငံသညံ။ 

၇၇။ ေကာံမရ္ငံသညံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူက တငံျပေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ ေအာကံပါအေကာကံခးနံ 

န္ငဴံ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာဵ ကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံကို စိစစံခးငဴံျပု 

ေပဵနုိငံသညံ - 

(က) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵ တညံေဆာကံမှုကာလ သုိမဴဟုတံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵ 

ျပငံဆငံမှုကာလအတးငံဵ အမ္နံတကယံလိုအပံ၍ တငံသးငံဵေသာ စကံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ 

အသဳုဵအေဆာငံ တနံဆာပလာမ့ာ ၊ဵ စကံကိရိယာ အစိတံအပုိငံဵမ့ာဵ၊ စကံအရနံပစ္စညံဵမ့ာ ၊ဵ 

ျပညံတးငံဵ၌ ဝယံယူရရ ္ိ နုိငံျခငံဵမရ္ိေသာ တညံေဆာကံေရဵပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ လုပံငနံဵသဳုဵ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခးနံျဖစံေစ၊ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာဵ 

ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံ၊ 

( ခ ) ျပညံပသုိ ဴ ရာနှုနံဵျပညဴံတငံပုိသဴညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵက ပုိကဴုနံထုတံလုပံရနံ 

အတးကံ တငံသးငံဵေသာကုနံြကမံဵပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ တစံပုိငံဵတစံစ ထုတံလုပံွပီဵေသာ 

ကုနံပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခးနံျဖစံေစ၊ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာဵ 

ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံ၊ 

( ဂ ) ျပညံပမ္ ကုနံြကမံဵပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငဴံ တစံစိတံတစံပုိငံဵ ထုတံလုပံွပီဵေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵ 

တငံသးငံဵွပီဵျပညံတးငံဵ၌ ကုနံပစ္စညံဵထုတံလုပံကာ ျပညံပသုိ ဴ ျပနံလညံတငံပုိခဴဲဴလျှေငံ 

တငံပုိသဴညဴံကုနံပစ္စညံဵ ပမာဏအတးကံ ျပညံပမ္တငံသးငံဵခဲဴေသာ ကုနံြကမံဵပစ္စညံဵ 

မ့ာဵန္ငဴံ တစံစိတံတစံပုိငံဵ ထုတံလုပံွပီဵေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ ေကာကံခဳခဴဲေသာ 

အေကာကံခးနံျဖစံေစ၊ အျခာဵျပညံတးငံဵ အခးနံအေကာကံမ့ာဵျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကို 

ျဖစံေစ ျပနံလညံထုတံေပဵခးငဴံ၊ 
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(ဃ) ေကာံမရ္ငံ၏ ခးငဴံျပုခ့ကံျဖငဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵပမာဏ တိုဵျမှငဴံွပီဵ မူလရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္သညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵအာဵ ခးငဴံျပုထာဵသညဴံ သကံတမံဵကာလအတးငံဵ 

တိုဵခ့ဲ လုဴပံကိုငံပါက ယငံဵသုိတဴိုဵခ့ဲ သဴညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵအတးကံ အမ္နံတကယံ 

အသဳုဵျပုရနံ လိုအပံ၍ တငံသးငံဵေသာ စကံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ စကံကိရိယာမ့ာဵ၊ အသဳုဵ 

အေဆာငံတနံဆာပလာမ့ာဵ၊ စကံကိရိယာ အစိတံအပုိငံဵမ့ာဵ၊ စကံအရနံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ 

လုပံငနံဵသဳုဵပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ ျပညံတးငံဵ၌ ဝယံယူရရ္ိနုိငံျခငံဵမရ္ိေသာ တညံေဆာကံေရဵ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခးနံျဖစံေစ၊ အျခာဵျပညံတးငံဵ အခးနံအေကာကံမ့ာဵ 

ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံ။ 

၇၈။ ေကာံမရ္ငံသညံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ ေအာကံပါကငံဵလးတံခးငံဴန္င ံဴ 

သကံသာခးငဴံကိ ုလိုအပံသလိ ု စိစစံခးငဴံျပုနုိငံသညံ - 

(က) ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံ ဴ ရရ္ိထာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ္ ရရ္ိသညံဴ 

အျမတံေငးကုိ အဆုိပါရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵတးငံျဖစံ  ၊ ၎ငံဵ၏ အျခာဵအမ့ို ဵအစာဵတူ 

ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵတးငံျဖစံေစ တစံန္စံအတးငံဵ၌ ျပနံလညံရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္လျှေငံ 

ထိုအျမတံေငးအေပ်တးငံ ဝငံေငးခးနံ ကငံဵလးတံခးငဴံ သုိမဴဟုတံ သကံသာခးငဴံ၊ 

( ခ ) ဝငံေငးခးနံစညံဵြကပံရနံအလိုင္ဴာ စကံပစ္စညံဵ၊ စကံကိရိယာ၊ အေဆာကံအအုဳ သုိမဴဟုတံ 

ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှု လုပံငနံဵသဳုဵ အျခာဵမတညံပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ သတံမ္တံအခ့ိနံ 

ကာလထကံေလ့ာဴနညံဵေသာ ပစ္စညံဵတနံဖိုဵ ေလ့ာဴတးကံနှုနံဵထာဵျဖငဴံ စီဵပးာဵျဖစံ 

စတငံေသာန္စံမ္ စတငံ၍ တးကံခ့ကံခဳစာဵခးငဴံ၊ 

( ဂ ) နုိငံငဳေတာံ၏ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွ ဖိုဵတိုဵတကံရနံ အမ္နံတကယံလိုအပံ၍ နုိငံငဳေတာံအတးငံဵ 

ေဆာငံရးကံသညံဴ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵဆိုငံရာသုေတသနန္ငဴံ ဖးဳ ဴွ ဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵအတးကံ ကုနံက့စရိတံကို အခးနံစညံဵြကပံထိုကံေသာ ဝငံေငးမ္နုတံပယံခးငဴံ။ 

၇၉။ နုိငံငဳျခာဵသာ  ဵရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္သူမ့ာဵသညံ ၎ငံဵတုိ၏ဴ ဝငံေငးအေပ်တးငံ ျပညံတးငံဵေန နုိငံငဳသာဵမ့ာဵ 

ေပဵေဆာငံသညဴံ ဝငံေငးခးနံနှုနံဵထာဵမ့ာဵအတိုငံဵ ဝငံေငးခးနံေပဵေဆာငံရမညံ။ 

၈၀။ ပုဒံမ ၇၅၊ ၇၇ န္ငဴံ ၇၈ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညဴံ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵမ္အပ 

အျခာဵအခးနံဆုိငံရာ ကိစ္စရပံမ့ာဵအာဵ သကံဆုိငံရာ အခးနံဥပေဒန္ငဴံအညီ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၈၁။ ပုဒံမ ၇၅၊ ၇၇၊ ၇၈ န္ငဴံ ၈၀ တိုပဴါ ကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵသညံ အထူဵစီဵပးာဵေရဵ 

ဇနံုတးငံ လုပံကိုငံေနေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငဴံ သကံဆုိငံျခငံဵ မရ္ိေစရ။ 
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အခနံဵ(၁၉) 

အျငငံဵပးာဵမှုေျဖရ ္ငံဵျခငံဵ  

၈၂။  ဤဥပေဒကိုထိေရာကံစးာ အေကာငံအထညံေဖာံရာတးငံ ေကာံမရ ္ငံသညံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံန္ဳမှု 

ဆုိငံရာ ျပဿနာရပံမ့ာဵအာဵ တရာဵဝငံအျငငံဵပးာဵမှုအဆငဴံသုိ ဴ မေရာကံရ္ိမီ ေျဖရ္ငံဵနုိငံရနံ၊ အျငငံဵ 

ပးာဵမှု ျဖစံပးာဵျခငံဵမ္ ကာကးယံရနံန္ငဴံသကံဆုိငံသညဴံ စဳုစမံဵစစံေဆဵမှုမ့ာဵ ေဆာငံရးကံနုိငံရနံအတးကံ 

နစံနာမှုေျဖရ္ငံဵသညဴံ နညံဵလမံဵတစံရပံကို စီမဳခ့မ္တံရမညံ။ 

၈၃။ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူန္ငံဴ နုိငံငဳေတာံအြကာဵ သိုမဴဟုတံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္သူ အခ့ငံဵခ့ငံဵအြကာဵ 

ျဖစံပးာဵသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို တရာဵရုဳဵ သုိမဴဟုတံ အနုညာတခဳုရုဳဵတိုတဴးငံ 

တရာဵမစးဲဆုိမီ အျငငံဵပးာဵသူမ့ာဵသညံ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို ွငိမံဵခ့မံဵစးာေျဖရ္ငံဵရနံ ထိုကံသငဴံသညံဴ 

ှကိုဵပမံဵမှုမ့ာဵကို အသဳုဵျပုရမညံ။ 

၈၄။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဆုိငံရာ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို ွငိမံဵခ့မံဵစးာေျဖရ္ငံဵ၍ ေျပလညံမှု မရရ္ိပါက-  

(က) သကံဆိုငံရာ စာခ့ုပံတးငံ အျငငံဵပးာဵမှုေျဖရ္ငံဵနညံဵ သတံမ္တံထာဵျခငံဵမရ္ိလျှေငံ 

စီရငံပုိငံခးငဴံရ္ိေသာ တရာဵရုဳဵ သိုမဴဟုတံ အနုညာတခဳုရုဳဵ၌ တညံဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံအညီ 

ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

( ခ ) သကံဆုိငံရာစာခ့ုပံတးငံ အျငငံဵပးာဵမှုေျဖရ္ငံဵနညံဵ သတံမ္တံထာဵျခငံဵရ္ိလျှေငံ ယငံဵ 

သတံမ္တံထာဵသညဴံ ေျဖရ္ငံဵနညံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။  

အခနံဵ(၂၀) 

စီမဳခနံခဴးဲေရဵျပစံဒဏံ 

၈၅။ ေကာံမရ္ငံသညံ -  

(က) ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာ ၊ဵ ဤဥပေဒအရထုတံျပနံသညဴံ နညံဵဥပေဒမ့ာ ၊ဵ စညံဵမ့ဲံဵ 

စညံဵကမံဵမ့ာဵ၊ အမိနံေဴြကာံျငာစာ၊ အမိနံ၊ဴ ေွှနံြကာဵခ့ကံ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာ  ဵ သုိမဴဟုတံ 

ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံပဴါ စညံဵကမံဵခ့ကံတစံရပံရပံကို ေဖာကံဖ့ကံသညဴံ 

သုိမဴဟုတံ လုိကံနာေဆာငံရးကံရနံ ပ့ကံကးကံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူအေပ်တးငံ ေအာကံပါ 

စီမဳခနံခဴးဲေရဵဆုိငံရာ ျပစံဒဏံတစံရပံကိုျဖစံေစ သုိမဴဟုတံ တစံရပံထကံပုိေသာ ျပစံဒဏံ 

မ့ာဵကိုျဖစံေစ ခ့မ္တံနုိငံသညံ - 

 (၁) သတိေပဵျခငံဵ၊ 
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 (၂)                               ၊ 

 (၃) အခးနံကငံဵလးတံခးငဴံန္ငဴံ သကံသာခးငဴံမ့ာဵကို ယာယီရပံဆုိငံဵျခငံဵ၊ 

 (၄) ခးငဴံျပုမိနံ ဴ သုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံကဴို ျပနံလညံရုပံသိမံဵျခငံဵ၊ 

(၅) ေနာငံတးငံမညံသညဴံ ခးငဴံျပုမိနံ ဴသုိမဴဟုတံ အတညံျပုမိနံမဴျှေ ထုတံေပဵမညံ မဟုတံေသာ 

နာမညံပ့ကံစီဵပးာဵေရဵ လုပံငနံဵစာရငံဵ၌ ထညဴံသးငံဵျခငံဵ။ 

( ခ ) ပုဒံမခးဲ (က)    စီမဳခနံခဴးဲမှုျပစံဒဏံ မခ့မ္တံမီ စီမဳခနံခဴးဲမှုျပစံဒဏံန္ငဴံစပံလ့ဲံဵသညံဴ 

ှကိုတငံအေြကာငံဵြကာဵစာကို ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူထသုိဳ ဴ အေြကာငံဵြကာဵရမညံ။ ရငံဵနီ္ဵ 

ျမှုပံနဳ္သူသညံ ၎ငံဵအေပ်ခ့မ္တံမညဴံ စီမဳခနံခဴးဲမှုျပစံဒဏံန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ စာျဖငဴံ ေရဵသာ  ဵ

ေမဵျမနံဵေျဖရ္ငံဵနုိငံခးငဴံ ရ္ိရမညံ။ 

( ဂ ) ပုဒံမခးဲ (က) အရ စီမဳခနံခဴးဲမှုျပစံဒဏံခ့မ္တံရာတးငံ ထုိသုိ ဴခ့မ္တံရသညဴံအေြကာငံဵအရငံဵကို 

ယငံဵခ့မ္တံသညဴံ ဆဳုဵျဖတံခ့ကံန္ငဴံအတူ ေဖာံျပေပဵရမညံ။ 

၈၆။  (က)  ေကာံမရ္ငံက ပုဒံမ ၈၅ အရ ခ့မ္တံသညဴံ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ တစံရပံရပံန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ေက့နပံမှုမရ္ိသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ အစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ အညီ 

ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ ခ့မ္တံသညံဴေနမဴ္စ၍ ရကံေပါငံဵ ၆၀ အတးငံဵ အယူခဳေလျှောကံထာဵ 

နုိငံသညံ။ 

( ခ )  အစုိဵရအဖးဲ သဴညံ ေကာံမရ္ငံက ခ့မ္တံသညဴံ ဆဳုဵျဖတံခ့ကံတစံရပံရပံကို ျပငံဆငံျခငံဵ၊ 

ပယံဖ့ကံျခငံဵ၊ အတညံျပုျခငံဵ ျပုနုိငံသညံ။ 

( ဂ )  အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ ဆဳုဵျဖတံခ့ကံသညံ အွပီဵအျပတံျဖစံေစရမညံ။ 

၈၇။ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ ေကာံမရ္ငံ၊ သကံဆိုငံရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖး ဲ အဴစညံဵသုိ ဴ ျပုစု 

တငံျပေသာ အဆုိျပုခ့ကံ၊ စာရငံဵဇယာဵမ့ာ ၊ဵ စာခ့ု ပံစာတမံဵ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ၊ ေငးေရဵေြကဵေရဵ၊ 

အလုပံသမာဵခနံထဴာဵေရဵဆုိငံရာ အေထာကံအထာဵမ့ာ  ဵ စသညံတိုကုိဴ မရိုဵမေျဖာငဴံေသာ သေဘာျဖငဴံ 

မမ္နံေဖာံျပေြကာငံဵ သိုမဴဟုတံ ထိမံခ့နံေြကာငံဵ ခိုငံလုဳေသာသကံေသခဳ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ 

ေပ်ေပါကံလျှေငံ ျပစံမှုေြကာငံဵအရ အေရဵယူျခငံဵခဳရမညံ။ 

၈၈။ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူသညံ ပုဒံမ ၄၁ ပါ တာဵျမစံသညဴံ ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုလုပံငနံဵမ့ာဵကို လုပံကိုငံ 

ေဆာငံရးကံျခငံ  ဵအပါအဝငံ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံတစံရပံရပံကုိ လုိကံနာေဆာငံရးကံရနံ ပ့ကံကးကံလျှေငံ 

သုိမဴဟုတံ ေဖာကံဖ့ကံလျှေငံ ဤဥပေဒအရ အေရဵယူမညဴံအျပငံ လိုအပံပါက တညံဆဲဥပေဒတစံရပံရပံ 

အရ အေရဵယူျခငံဵခဳရမညံ။ 
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အခနံဵ(၂၁) 

ခခငံဵခ့ကံျပုရမညံဴ အခ့ကံမ့ာဵ 

၈၉။ ဤဥပေဒပါ မညံသညဴံျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံကမျှေ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ ဆငံျခငံတုဳတရာဵျဖငဴံ ခ့မ္တံထာဵေသာ 

သုိမဴဟုတံ ထိနံဵသိမံဵထာဵေသာ မျှေတမှုရ္ိသညံဴ ေအာကံပါေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵကို တာဵျမစံသညံဟု 

မ္တံယူျခငံဵမျပုရ- 

 (က) ျပညံသူကုိဴယံက့ငဴံတရာ  ဵကာကးယံရနံ သုိမဴဟုတံ အမ့ာ ျဵပညံသူအက့ို ဵင္ာ ထိနံဵသိမံဵရနံ 

လိုအပံခ့ကံ၊ 

 ( ခ ) လူသာဵ၊ တိရ စ္ဆာနံ သုိမဴဟုတံ အပငံမ့ာဵ၏ သကံတမံဵ သုိမဴဟုတံ က့နံဵမာေရဵကာကးယံရနံ 

လိုအပံခ့ကံ၊ 

 ( ဂ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူမ့ာဵ၊ ဘဏံတးငံ ေငးေြကဵအပံနဳ္သူမ့ာဵ၊ ေငးေြကဵေဈဵကးကံတးငံ ပါဝငံ 

ေဆာငံရးကံသူမ့ာဵ၊ အာမခဳထာဵရ္ိသူမ့ာဵ၊ အာမခဳေတာငံဵသူမ့ာဵ သုိမဴဟုတံ ယုဳမ္တံ 

အပံနဳ္မှုတာဝနံရိ္သညဴံ ဘဏ္ဍာေရဵအဖးဲအဴစညံဵတစံခုက ၎ငံဵမ္တာဝနံရိ္သညဴံ လူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵကုိ 

ကာကးယံျခငံဵ၊ 

 (ဃ) ဘဏ္ဍာေရဵအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ လုဳ ျခုဳမှု၊ ရပံတညံနုိငံမှု၊ တညံွမဲမှုန္ငံဴတညံွငိမံမှုက ို 

အာမခဳျခငံဵ၊ 

 ( င ) နုိငံငဳေတာံ၏ ဘဏ္ဍာေရဵစနစံ တညံတဳဴခုိငံွမဲမှုန္ငဴံ တညံွငိမံမှုကို အာမခဳျခငံဵ၊ 

 ( စ ) ရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္သူန္ငဴံပတံသကံ၍ မျှေတ၍ ထိေရာကံမှုရ္ိေသာ စညံဵြကပံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ 

တိုကံရိုကံအခးနံမ့ာဵ ေကာကံခဳျခငံဵအာဵ ေသခ့ာေစရနံ ရညံရးယံျခငံဵ၊ 

 (ဆ) အနုပညာဆုိငံရာ၊ သမုိငံဵဆုိငံရာ သုိမဴဟုတံ ေရ္ဵေဟာငံဵတနံဖုိဵရ္ိေသာ အမ့ိုဵသာဵ 

အေမးအန္စံ ရတနာမ့ာဵ ကာကးယံေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ( ဇ ) ျပညံတးငံဵ၌ ထုတံလုပံမှု သုိမဴဟုတံ သဳုဵစးဲမှုမ့ာဵေြကာငဴံ ထိခုိကံမှုျဖစံေစပါက ယငံဵသို ဴ

မျဖစံေစရနံ သဘာဝသယဳဇာတမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵရနံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။ 

အခနံဵ(၂၂) 

လုဳျခုဳေရဵဆိုငံရာကငံဵလးတံခးငံဴမ့ာဵ  

၉၀။ (က) ဤဥပေဒပါ မညံသညဴံျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံကမျှေ အစုိဵရအဖးဲကဴ လဳုျခုဳ ေရဵအလုိင္ဴာ လုိအပံေသာ 

ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ ျပုလုပံျခငံဵကို တာဵျမစံသညံဟု မမ္တံယူရ။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵသတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵသညံ အစုိဵရအဖးဲ ကဴ နုိငံငဳေတာံ၏ အေရဵပါေသာ 

လုဳျခုဳေရဵကိစ္စကိ ုကာကးယံရနံအတးကံ လိုအပံသညံဟ ုယူဆရသညဴံ ေအာကံေဖာံျပပါ 

ေဆာငံရးကံခ့ကံတစံစဳုတစံရာ လုပံေဆာငံျခငံဵကို တာဵဆီဵျခငံဵ မရ္ိေစရ - 

 (၁) တပံမေတာံ သုိမဴဟုတံ အျခာဵလုဳျခုဳေရဵအဖးဲ အဴာဵ လကံနကံ၊ ခဲယမံဵမီဵေက့ာကံ 

န္ငဴံ စစံလကံနကံကိရိယာ၊ တနံဆာပလာမ့ာဵ ေထာကံပဴဳရနံအတးက ံ တိုကံရိုကံ 

သုိမဴဟုတံ သးယံဝုိကံ၍ ေဆာငံရးကံေသာ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ။ 
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 (၂) နုိငံငဳတကာ ဆကံဆဳေရဵတးငံ စစံျဖစံပးာဵျခငံဵန္ငဴံ အျခာဵအေရဵေပ် အေျခအေန 

မ့ာဵအရ လိုအပံသလိုေဆာငံရးကံျခငံဵ။ 

အခနံဵ(၂၃) 

အေထးေထး 

၉၁။ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံတစံရပံရပံသညံ နိုငံငဳေတာံက အတညံျပု  လကံခဳထာဵေသာ 

အျပညံျပညံဆုိငံရာ စာခ့ုပံမ့ာဵန္ငဴံ သေဘာတူညီခ့ကံပါ အခ့ကံတစံရပံရပံန္ငဴံ ဆနံကဴ့ငံကးဲလးဲပါက 

ထိုဆနံကဴ့ငံသညဴံ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံအတးကံ အျပညံျပညံဆိုငံရာ စာခ့ုပံမ့ာဵန္ငဴံ သေဘာတူညီခ့ကံပါ 

အခ့ကံမ့ာဵကို လိုကံနာရမညံ။ 

၉၂။ ဤဥပေဒျပဋ္ဌာနံဵွပီဵေနာကံ လုိအပံေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵန္ငဴံ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵ ျပဋ္ဌာနံ ျဵခငံဵ 

မျပုနုိငံေသဵမီ ကာလအတးငံ  ဵဤဥပေဒန္ငဴံမဆနံကဴ့ငံလျှေငံ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ ျဵမှုပံနဳ္မှု ဥပေဒ (ျပညံေထာငံစု 

လွှတံေတာံဥပေဒအမ္တံ ၂၁/၂၀၁၂) အရ ထုတံျပနံခဴဲေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵကုိ ဆကံလကံက့ငဴံသဳုဵနုိငံသညံ။ 

၉၃။ ျပညံေထာငံစုျမနံမာနုိငံငဳေတာံ နိုငံငဳျခာဵရငံဵန္ီဵ ျမှုပံနဳ္မှုဥပေဒ (နိုငံငဳေတာံွငိမံဝပံပိျပာဵမှု 

တညံေဆာကံေရဵအဖးဲ  ဴ ဥပေဒအမ္တံ ၁၀/ ၁၉၈၈) သို မဴဟုတံ နိ ုငံငဳျခာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုဥပေဒ 

(၂၀၁၂ ခုန္စံ၊ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္တံ ၂၁။) သုိမဴဟုတံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵမ့ာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှု 

ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုန္စံ၊ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္တံ ၁၈။) တိ ုကဴ ို အေျခခဳ၍ ေကာံမရ္ငံက 

ေပဵအပံထာဵသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံနဳ္မှု ခးငဴံျပုမိနံသဴညံ အဆိုပါခးငံဴျပုမိနံ၏ဴ သတံမ္တံသကံတမံဵ 

ကုနံဆဳုဵသညဴံအခ့ ိနံအထိ ဆကံလကံ အက့ိုဵသကံေရာကံေစရမညံ။ 

၉၄။ အျခာဵဥပေဒတစံရပံရပံတးငံ မညံသုိပဴငံပါရ္ိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံတစံရပံရပံန္ငံဴ 

သကံဆုိငံသညဴံကိစ္စရပံမ့ာဵကို ဤဥပေဒန္ငဴံအညီသာ ေဆာငံရးကံရမညံ။ 

၉၅။ ဤဥပေဒအရအပံန္ငံဵထာဵေသာ လုပံပုိငံခးငဴံမ့ာဵန္ငဴံအညီ သေဘာရိုဵျဖငဴံေဆာငံရးကံေြကာငံဵ 

သကံေသအေထာကံအထာဵခိုငံလု ဳသညံဴ ကိစ္စတစံရပံရပံအတးက ံ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵဦဵကို 

ျဖစံေစ၊ ေကာံမတီ သုိမဴဟုတံ အဖးဲ ငဴယံ၏ အဖးဲ ဝဴငံတစံဦဵဦဵကုိျဖစံေစ၊ နုိငံငဴဳဝနံထမံဵတစံဦဵဦဵကို ျဖစံေစ 

တရာဵမေြကာငံဵျဖငဴံေသာံလညံဵေကာငံဵ၊ ျပစံမှုေြကာငံဵျဖငဴံေသာံလညံဵေကာငံဵ တရာဵစးဲဆိုျခငံဵ၊  

အေရဵယူျခငံဵ မရ္ိေစရ။ 

၉၆။ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ ေကာံမရ္ငံရုဳဵဝနံထမံဵမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကုိ 

ထမံဵေဆာငံရာတးငံ အဂတိလိုကံစာဵမှု တိုကံဖ့ကံေရဵဥပေဒန္ငဴံအညီ အဂတိတရာဵ ကငံဵရ္ငံဵစးာျဖငံဴ 

ေဆာငံရးကံရမညံ။ 
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၉၇။ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵသညံ မိမိရရ္ိထာဵသညဴံ သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ဤဥပေဒပါ 

ရညံရးယံခ့ကံမ့ာ  ဵ အေကာငံအထညံေဖာံရနံ ကိစ္စမ့ာဵမ္တစံပါ  ဵ အျခာဵကိစ္စရပံမ့ာဵတးငံ အသဳုဵမျပုရ။ 

၉၈။ ပုဒံမ ၈၅ အရ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဆုိငံရာ ျပစံဒဏံမ့ာဵန္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ အယူခဳျခငံဵမ္တစံပါဵ ဤဥပေဒ 

အရ အပံန္ငံဵေသာ လုပံပုိငံခးငဴံန္ငဴံအညီ ေကာံမရ္ငံကခ့မ္တံေသာ အဆဳုဵအျဖတံသညံ အွပီဵအျပတံ 

အတညံျဖစံသညံ။ 

၉၉။ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵကုိ ေဆာငံရးကံနုိငံေစရနံ စီမဳကိနံဵန္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှကီဵဌာနသညံ- 

 (က) ေကာံမရ္ငံ၏ ရုဳဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို တာဝနံယူေဆာငံရးကံရမညံ။  

 ( ခ ) ေကာံမရ ္ငံ၏ ကုနံက့စရ ိတံမ့ာဵကိ ု  ဘဏ္ဍာေရဵစညံဵမ့ဲံဵစညံဵကမံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ 

က့ခဳရမညံ။ 

၁၀၀။ ဤဥပေဒကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးငံ- 

(က) ဝနံှကီဵဌာနသညံ အစုိဵရအဖးဲ ၏ဴ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငဴံ လိုအပံေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ 

စညံဵမ့ဲံဵ၊ စညံဵကမံဵ၊ အမိနံေဴြကာံျငာစာ၊ အမိနံ၊ဴ ေွှနံြကာဵခ့ကံန္ငဴံ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵ 

မ့ာဵကို ထုတံျပနံနုိငံသညံ။ 

( ခ ) ေကာံမရ္ငံသညံ အမိနံေဴြကာံျငာစာ၊ အမိနံ၊ဴ ေွှနံြကာဵခ့ကံန္ငဴံ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵကို 

ထုတံျပနံနုိငံသညံ။ 

၁၀၁။ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုန္စံ၊ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္တံ ၂၁။) 

န္ငဴံ ျမနံမာနုိငံငဳသာဵမ့ာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုန္စံ၊ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္တံ၁၈။) 

တိုကုိဴ ဤဥပေဒျဖငဴံရုပံသိမံဵလိုကံသညံ။ နုိငံငဳျခာဵရငံဵနီ္ဵျမှုပံနဳ္မှုဥပေဒကို ရုပံသိမံဵလိုကံေသာံလညံဵ 

ယငံဵဥပေဒအရ တညံေထာငံထာဵရိ္သညဴံ ေကာံမရ္ငံသညံ ဤဥပေဒအရဆကံခဳမညဴံ ေကာံမရ္ငံအာဵ 

တာဝနံဝတ္တ ရာဵမ့ာဵ လွှဲအပံေပဵသညံဴေနအဴထိ လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံခးငံဴ ရ္ိေစရမညံ။  

 

                                                                                  ။ 
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