စာေစာငံတးငံ ပါဝငံသညံဴ အေြြောငံဵအရာမ့ာဵ

၁။

နိဒါနံဵ

၂။

ရညံရးယံခ့ြေံ

၃။

မ္တံပုဳတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ မ္တံပုဳတငံလိုြေ တငံနိုငံေသာ
စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ

၄။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညံဴစုဳရမညံဴ အခ့ြေံမ့ာဵ

၅။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵသညံဴအခါ ညီေွှတံရမညံဴ
အခ့ြေံမ့ာဵ

၆။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴ
အခ့ြေံမ့ာဵ

၇။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵန္ငံဴအတူ တငံျပရမညံဴ
စာရးြေံစာတမံဵ အခ့ြေံအလြေံမ့ာဵ

၈။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံ အဆငံဴဆငံဴ

၉။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ လုပံငနံဵအတးြေံ ြြောျမငံဴသညံဴ အခ့ိနံြောလ

၁၀။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴ အခေြြေဵ
ေငးမ့ာဵ (ြေုနြေ
ံ ့စရိတံ)
၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ၏ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု
၁၂။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ
(ေနာြေံဆြေံတးဲဇယာဵ)
၁၃။ ရနံြေုနံွမို ဴေတာံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ ၏ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံ
လုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳ အဆငံဴဆငံဴ

1
ြောယြေဳရ္ငံတို ဴအေနျဖငံဴ မိမိတို ဴ ခ့ုပံဆိုထာဵသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြေို
လယံယာေျမစီမဳခနံ ဴခးဲေရဵန္ငံဴစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ မ့ာဵ၌
မ္တံပုဳတငံသးငံဵရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
နိဒါနံဵ
၁။

မိဘျပညံသမ
ူ ့ာဵအေနျဖငံဴ မိမိတို ဴ ခ့ုပံဆိုြြေသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵအနြေံ စာခ့ုပံ

စာတမံဵမ့ာဵမ္တံပုဳတငံဥပေဒ အရ မ္တံပုဳမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ့ာဵြေို
တညံဆဲဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ၊ လုပံထဳဵု လုပံနညံဵမ့ာဵန္ငံဴအညီ မ္တံပုဳတငံရနံ လိအ
ု ပံပါသညံ။
လယံယာေျမစီမဳခနံ ဴခးဲေရဵန္ငံဴစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ မ့ာဵ အေန
ျဖငံဴလညံဵ မိဘျပညံသမ
ူ ့ာဵ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵြေို ဥပေဒန္ငံဴအညီ ရရ္ိွပီဵ
လိမံလညံခဳရျခငံဵမ္ ြောြေးယန
ံ ိုငံေစရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ လုပံငနံဵြေို
ေဆာငံရးြေံေပဵလ့ြေံ ရ္ိပါသညံ။
ရညံရးယံခ့ြေံ
၂။

ဤစာေစာငံျပုစုရျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ြေံမာ္ မိဘျပညံသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ဥပေဒန္ငံဴအညီ

တရာဵဝငံ ခိုငံမာမှု ရရ္ိနိုငံရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ ျပုလုပံရာတးငံ ေဆာငံ
ရးြေံမညံဴ လုပံငနံဵစဲံအဆငံဴဆငံဴ၊ ြြောျမှငံဴခ့ိနံန္ငံဴ ြေုနံြေ့စရိတံတို ဴြေို သိရ္ိွပီဵ၊ မ္တံပုဳ
တငံျခငံဵလုပံငနံဵအာဵ

လးယံြေူလ့ငံျမနံစးာ

ေဆာငံရးြေံနိုငံေစရနံ

ရညံရးယံျပုစုရျခငံဵ

ျဖစံပါသညံ။
မ္တံပုဳမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ မ္တံပုဳတငံလိုြေ တငံနိုငံသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ
၃။

တနံဖိုဵေငးြေ့ပံတစံသိနံဵ

န္ငံဴအထြေံရ္ိသညံဴ

မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ

ေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ေပဵြေမံဵျခငံဵ၊ ေပါငံန္ဳျခငံဵ၊ တစံန္စံထြေံပို၍ င္ာဵရမံဵျခငံဵ၊ ဆိုငံရာဆိုငံခးငံဴ
အြေ့ိုဵစီဵပးာဵတစံစုဳတစံရာျဖစံေစေရဵအတးြေံ ေြြေညာျခငံဵ၊ လွှဲအပံျခငံဵ၊ ြေနံ ဴသတံျခငံဵ၊
စးနံ ဴလွှတံျခငံဵန္ငံဴ ဖ့ြေံသိမံဵျခငံဵတို ဴြေို ခိုငံမာေစရနံျပုလုပံသညံဴ ေသတမံဵစာ မဟုတံေသာ
စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ၊ ယငံဵစာခ့ုပံစာတမံဵတို ဴန္ငံဴ သြေံဆိုငံသညံဴ ပိုငံဆိုငံခးငံဴအေပ် တရာဵရုဳဵြေ
ခ့မ္တံသညံဴ စီရငံခ့ြေံ၊ ဒီြေရီ ၊ အမိနံ ဴ၊ သာဵသမီဵေမးဵစာျခငံဵစာခ့ုပံန္ငံဴ နိုငံငဳေတာံြေ အခါ
အာဵေလ့ာံစးာ သတံမ္တံသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြေို ဥပေဒန္ငံဴအညီ တရာဵဝငံ ခိုငံမာမှု
ရရ္ိနိုငံရနံအတးြေံ မ္တံပုဳတငံရမညံ ျဖစံပါသညံ။ ပုဒံမ - ၁၆

D: Myo Swe

လ

2
၃။

အထြေံအပိုဒံ ၃ ပါ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵမ္တံပုဳတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆ အရ သတံမ္တံ

ထာဵသညံဴ မ္တံပုဳတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵ မဟုတေ
ံ သာ အျခာဵစာခ့ုပံစာတမံ မ့ာဵ
ြေို ြောယြေဳရ္ငံ၏ သေဘာဆန္ဒအရ မ္တံပုဳတငံလုြေ
ိ
တငံနိုငံွပီဵ၊ မ္တံပုဳမတငံဘဲလညံဵ
ေနနိုငပ
ံ ါသညံ။ ပုဒံမ - ၁၇
၅။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ မ္တံပုဳတငံလိုပါြေ ရနံြေုနံ၊ မန္တေလဵန္ငံဴ ေနျပညံေတာံတးငံ

ွမို ဴေတာံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵသို ဴ လညံဵေြောငံဵ၊ ြေ့နံွမို ဴနယံမ့ာဵတးငံ သြေံဆိုငံရာ
လယံယာေျမစီမဳခနံ ဴခးဲေရဵန္ငံဴစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနရ္ိ ွမို ဴနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ သို ဴ
လညံဵေြောငံဵ တငံျပရပါမညံ။
၆။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ သို ဴ လာေရာြေံရနံ အခြေံအခဲရ္ိသညံဴ ြေ့နံဵမာေရဵခ့ို ဴတဲဴ

ေနသူမ့ာဵ၊ ြေိုယအ
ံ ္ဂါမသနံစးမံဵသူမ့ာဵ၊ အြေ့ဲံဵခ့ထာဵျခငံဵခဳေနရသူမ့ာဵန္ငံဴ တရာဵရုဳဵသို ဴ
လာေရာြေံျခငံဵမ္

တညံဆဲဥပေဒန္ငံဴအညီ

ြေငံဵလးတံခးငံဴျပုထာဵသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ

မိမိ

ေနထိုငံရာ ေနအိမံ၊ ေဆဵရုဳ၊ အြေ့ဲံဵေထာငံသို ဴ လာေရာြေံ၍ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံ
ေပဵရနံ ေလျှောြေံထာဵနိုငံပါသညံ။ ပုဒံမ - ၃၆(ြေ)
မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညံစုဳရမညံဴ အခ့ြေံမ့ာဵ
၇။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵသညံ

ေအာြေံေဖာံျပပါအခ့ြေံ

မ့ာဵြေို ျပညံဴစုဳစးာ ေဆာငံရးြေံွပီဵျဖစံရပါမညံ (ြေ) စာခ့ုပံစာတမံဵြေို ျမနံမာစာျဖငံဴ ေရဵသာဵထာဵရမညံ။ ျမနံမာစာျဖငံဴ ေရဵသာဵ
ထာဵျခငံဵ မဟုတံလျှေငံ နိုှတီပဗ္ဗလစံြေ မ္နံြေနံေြြောငံဵ လြေံမ္တံ ေရဵထိုဵ
ထာဵသညံဴ ျမနံမာဘာသာျပနံဆိုခ့ြေံ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ ပုဒံမ-၁၈(ြေ) န္ငံဴ (ခ)
(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူတို ဴြေ ျပညံဴစုဳစးာ ေရဵသာဵ လြေံမ္တံေရဵထိုဵထာဵေသာ စာခ့ုပံ
စာတမံဵမ့ာဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၁၈(္)
(္) စာခ့ုပံစာတမံဵပါ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ြေံမ့ာဵြေို ျပငံဆငံျခငံဵ၊ ျဖညံဴစးြေံျခငံဵ၊ ခ့နံ
လ္ပံျခငံဵ သို ဴမဟုတံ ပယံဖ့ြေံျခငံဵျပုလုပံထာဵလျှေငံ ယငံဵသို ဴ ျပုလုပံထာဵသညံဴ
ေနရာ အသီဵသီဵ၌ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသညံဴ ပု္္ဂိုလံတို ဴ၏ လြေံမ္တံတို သို ဴမဟုတံ
လြေံမ္တံရ္ညံြေို ေရဵထိုဵရမညံ။ ပုဒံမ- ၁၈ (ဃ)
(ဃ) မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ

ပစ္စညံဵန္ငံဴ

သြေံဆိုငံသညံဴ

စာခ့ုပံစာတမံဵျဖစံပါြေ

ယငံဵပစ္စညံဵ၏ အမ့ိုဵအစာဵ၊ ပုဳသဏ္ဌ ာနံ၊ အရးယံအစာဵန္ငံဴ တညံေနရာတို ဴြေို
ရ္ငံဵလငံဵစးာ ေဖာံျပရမညံဴအျပငံ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာပစ္စညံဵသညံ ေျမျဖစံ
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ပါြေ ေျမန္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ သြေံေသခဳနိုငံေသာ သြေံဆိုငံရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရ
အဖးဲ ဴအစညံဵြေ တစံန္စံအတးငံဵ တရာဵဝငံထုတံေပဵထာဵသညံဴ သြေံေသခဳ ေျမပုဳ
န္စံခုန္ငံဴ ေျမ ရာဇဝငံ ပါရ္ိရမညံ။ ပုဒံမ - ၂၀
(င) မညံသညံဴစာခ့ုပံစာတမံဵြေိုမဆို မ္တံပုဳတငံသညံဴအခါ ျမနံမာနိုငံငဳတဳဆိပံေခါငံဵ
အြေံဥပေဒန္ငံဴ အျခာဵတညံဆဲဥပေဒ တစံရပံရပံတို ဴအရ သတံမ္တံထာဵသညံဴ
အခးနံတဳဆိပံေခါငံဵြေို လုဳေလာြေံစးာ ြေပံထာဵွပီဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ ၃၂ (ဃ)
(စ) နိုငံငဳျခာဵတးငံ ခ့ုပံဆိုေသာ စာခ့ုပံျဖစံပါြေ သြေံဆိုငံရာနိုငံငဳရ္ိ ျမနံမာဴသဳရုဳဵ
အရာရ္ိ(သို ဴမဟုတံ)ေြောငံစစံဝနံ၏ ေရ္ တး
ဴ ငံ ခ့ုပံဆိုမှု မ္နံြေနံေြြောငံဵ၊ ေထာြေံ
ခဳခ့ြေံ၊

သဳရုဳဵတဳဆိပံတို ဴပါရ္ိရမညံ။

ျမနံမာဘာသာျဖငံဴ

ေရဵသာဵခ့ုပံဆိုျခငံဵ

မဟုတံပါြေ Notary Public ၏ ဘာသာျပနံဆိုခ့ြေံ တငံျပရမညံ။
မ္တံပုဳတငံေပဵရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴအခ့ြေံမ့ာဵ
၈။

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပလာသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵသညံဴအခါ အထြေံ

အပိုဒံ (၆) ပါ အခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံဴစုဳရမညံအျပငံ ေအာြေံေဖာံျပပါ အခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ ညီေွှတံမှု
ရ္မ
ိ ္သာ မ္တံပုဳတငံေပဵမညံ ျဖစံပါသညံ (ြေ) စာခ့ုပံစာတမံဵခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵ ြေိုယံတိုငံ သို ဴမဟုတံ ၎ငံဵတို ဴ၏ြေိုယံစာဵလ္ယံ
မ့ာဵ၊ ဌာန၊ အဖးဲ ဴအစညံဵ၊ ြေုမ္ပဏီ၊ အသငံဵအဖးဲ ဴျဖစံပါြေ တရာဵဝငံ တာဝနံေပဵ
အပံျခငံဵခဳရသူ၊

အရးယံမေရာြေံေသဵသူ၊

ရူဵသးပံသူတို ဴြေိုယံစာဵ

တရာဵဝငံ

အုပံထိနံ ခးငံဴရရ္ိသူ၊ စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသူ ြေးယံလးနံလ့ငံ မ္တံပုဳတငံသးငံဵရနံ
တရာဵရုဳဵအမိနံ ဴရရ္ိသူတို ဴြေ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ
ျဖစံရပါ မညံ။ ပုဒံမ - ၃၀၊ ၃၂ (္)
(ခ)

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူ၊

စာခ့ုပံြေိုမ္တံပုဳတငံရနံတငံျပသူန္ငံဴ

သြေံေသမ့ာဵသညံ

အရးယံမေရာြေံေသဵသူ၊ ရူဵသးပံသူ၊သတိပုဳမ္နံမရ္ိသူမ့ာဵမျဖစံရပါ။ ပုဒံမ- ၃၄(ခ)
(္)

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ

တငံျပေသာ

စာခ့ုပံစာတမံဵသညံ

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ

မ္တံပုဳတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆၊ ၁၇ တို ဴန္ငံဴ ညီေွှတံေသာ စာခ့ုပံမ့ာဵ ျဖစံရပါမညံ။
(ဃ) စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပ
ျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ- ၂၁
(င)

နိုငံငဳျခာဵတးငံ ဥပေဒန္ငံဴအညီ ခ့ုပံဆိုခဲဴေသာ စာခ့ုပံျဖစံပါြေ ျမနံမာ နိုငံငဳ
အတးငံဵသို ဴ စာခ့ုပံစာတမံဵေရာြေံရ္ိသညံဴ ေန ဴရြေံမ္ ရြေံေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ
မ္တံပုဳတငံ ေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၂၄
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(စ)

မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငံဴ သြေံဆိုငံသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြေို ပစ္စညံဵ
တညံရ္ိရာ အရပံေဒသရ္ိ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵ၊ မေရး မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ
ပစ္စညံဵန္ငံဴ သြေံဆိုငံသညံဴ တရာဵရုဳဵဒီြေရီန္ငံဴ အမိနံ ဴမ့ာဵြေို မူလစီရငံခ့ြေံ
ခ့မ္တံသညံဴ

တရာဵရုဳဵတညံရ္ိရာ

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵန္ငံဴ

အျခာဵ

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြေို မိမိ မ္တံပုဳတငံလိုသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵသို ဴ
မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ ၂၅၊ ၂၆
(ဆ) ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာျဖစံပါြေ လွှဲအပံသူ ေနထိုငံသညံဴ အရပံေဒသရ္ိ စာခ့ုပံ
စာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵသို ဴ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံတငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ပုဒံမ-၃၀(္)(၁)
(ဇ)

ဥပေဒပုဒံမ ၃၀ ပါ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို မ္တံပုဳတငံခးငံဴရ္ိသူတို ဴ ြေိုယံတိုငံြေ စာခ့ုပံ
စာတမံဵြေို မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ လာေရာြေံတငံျပွပီဵ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ စာခ့ုပံ
ခ့ုပံဆိုသူ

အာဵလုဳဵသညံ

စာခ့ုပံစာတမံဵြေို

န္စံဦဵန္စံဖြေံ

သေဘာတူ

ခ့ုပံဆိုသညံမ္ာ မ္နံြေနံေြြောငံဵ ေျဖာငံဴဆိုဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၁ (ခ)၊ ၃၄(ြေ)
(စ့) မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသူတို ဴြေို စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံအရာရ္ိြေ တစံနညံဵ
နညံဵျဖငံဴ သိရ္ိေအာငံ စစံေဆဵျခငံဵြေို သြေံေသခဳေျဖာငံဴဆိုရမညံ။ (ြေိုယံတိုငံ
သိရ္ိျခငံဵ၊ သြေံေသတို ဴြေ မ္နံေြြောငံဵ ဝနံခဳျခငံဵ စသညံ။) ပုဒံမ ၃၂(ြေ)၊ (င)
(ည) စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ြေံမ့ာဵြေို ခ့ုပံဆိုသူတို ဴြေ မ္နံြေနံစးာ
ေရဵသာဵခ့ုပံဆိုေြြောငံဵြေို ေျဖာငံဴဆိုဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၃ (ြေ)
(ဋ)

ခ့ိတံပိတံထာဵေသာ ေသတမံဵစာြေို အပံန္ဳျခငံဵျဖစံပါြေ ေသတမံဵစာ ေရဵသာဵ
သူ (သို ဴမဟုတံ) ၎ငံဵ၏ ြေိုယံစာဵလ္ယံြေ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ ျဖစံ
ရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၈

(ဋ)

ေသတမံဵစာြေို မ္တံတငံသးငံဵျခငံဵျဖစံပါြေ ေသတမံဵစာေရဵသာဵသူ၊ ေသတမံဵစာ
ေရဵသာဵသူ ြေးယံလးနံလျှေငံ ယငံဵေသတမံဵစာအရ အေမးထိနံဵ ျဖစံသူ သို ဴမဟုတံ
ေသတမံဵစာအရ တစံနညံဵနညံဵျဖငံဴ သြေံဆိုငံသူြေ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပ
ျခငံဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၄၃ ၊ ၄၅

(ဌ)

ြေိတ္တိမသာဵသမီဵ ေမးဵစာဵျခငံဵစာခ့ုပံျဖစံပါြေ သာဵသမီဵေမးဵစာဵသူ သို ဴမဟုတံ
ေမးဵစာဵခဳရသူြေ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ -၄၆

၉။

အထြေံအပိုဒံ ၇ န္ငံဴ ၈ တို ဴတးငံ ေဖာံျပပါရ္ိသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညံဴစုဳရမညံဴ

အခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴအခ့ြေံမ့ာဵ ျပညံဴစုဳမ္နံြေနံမှုရ္ိေသာ စာခ့ုပံ
စာတမံဵမ့ာဵြေို သတံမ္တံသညံဴ မ္တံပုဳတငံခ ေပဵသးငံဵေစ၍ မ္တံပုဳတငံေပဵပါသညံ။
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မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵန္ငံဴအတူ တငံျပရမညံဴ စာရးြေံစာတမံဵ
အခ့ြေံအလြေံမ့ာဵ
၁၀။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ သို ဴ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပရာတးငံ စာခ့ုပံစာတမံဵ
အမ့ိုဵအစာဵအလိြေ
ု ံ ေအာြေံပါေဖာံျပပါ စာရးြေံစာတမံဵ အခ့ြေံအလြေံမ့ာဵြေို ပူဵတးဲ
တငံျပရမညံ ျဖစံပါသညံ 

အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံ
(ြေ) ေရာငံဵသူ/ဝယံသူန္ငံဴ သြေံေသမ့ာဵမ္ လြေံမ္တံမ့ာဵျပညံဴစုဳစးာေရဵထိုဵထာဵွပီဵ
တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ

တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ

ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံ

ွပီဵေသာ အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြေို ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ
သတံ မ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလးာပုဳစဳ တးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀) ြေ့ပံတနံ
ြေပံန္ိပံ၍ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူတစံဦဵဦဵမ္ ြေိုယံတိုငံလာေရာြေံေရဵထိုဵွပီဵ ေလျှောြေံ
ထာဵရမညံ။
(ခ)

ေရာငံဵသူဝယံသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵ၏ နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ(သို ဴမဟုတံ) မ္တံ
ပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံလဝြေ
ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြေိုယံတိုငံ
လာေရာြေံရပါမညံ။

(္)

ေရာငံဵခ့သညံဴမေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ

ပစ္စညံဵအာဵေရာငံဵခ့သူမ္

လြေံဝယံပိုငံ

ဆိုငံလျှေြေံရ္ိေြြောငံဵ အေထာြေံအထာဵျဖစံသညံဴ ္ရနံမူရငံဵ(သို ဴမဟုတံ)္ရနံ
မူရငံဵန္ငံဴ အဆြေံအစပံစာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူယူေဆာငံတငံျပနိုငရ
ံ မညံ။
(ဃ) အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံတးငံ ေရာငံဵခ့သညံဴ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵ
တညံရ္ိရာြေို ေဖာံျပသညံဴ သြေံဆိုငံရာဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ အေရာငံဵ
အဝယံ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုရနံ ထုတံေပဵေသာေျမပုဳ(၂)ပုဳန္ငံဴ ေျမရာဇဝငံ ပူဵတးဲတငံျပ
ရပါမညံ။
(င)

စာခ့ုပံပါ အေရာငံဵအဝယံျပုလုပံသညံဴ အေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵစာရငံဵ
အာဵ သြေံဆိုငံရာ ြောလတနံဖိုဵစိစစံသတံမ္တံေရဵအဖးဲ ဴြေ သတံမ္တံထာဵသညံဴ
တနံဖိုဵေငးအေပ် တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ၊ ဝငံေငးခးနံ ထမံဵေဆာငံွပီဵေြြောငံဵ သြေံဆိုငံ
ရာ အခးနံဦဵစီဵဌာနမ္ ထုတံေပဵသညံဴ စာရးြေံစာတမံဵမ့ာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံ
ရမညံ။

(စ)

ေရာငံဵသူ/ ဝယံသူမ့ာဵ ြေိုယံစာဵ ၎ငံဵတို ဴမ္ လွှဲအပံမ္တံပုဳတငံထာဵေသာ ြေိုယံ
စာဵလ္ယံလွှဲစာရရ္ိသူမ္ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြေို မ္တံပုဳ
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တငံေပဵရနံ ေလျှောြေံထာဵျခငံဵျဖစံပါြေ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူ

ေရာငံဵသူ

(သို ဴမဟုတံ) ဝယံသူမ့ာဵ သြေံရ္ိထငံရ္ာဵရ္ိေြြောငံဵန္ငံဴ ၎ငံဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲ
စာြေို ရုပံသိမံဵျခငံဵမရ္ိေြြောငံဵ အေထာြေံအထာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံရမညံ။
လိုအပံပါြေ သြေံဆိုငံရာတရာဵရုဳဵတးငံ ြေ့ိနံဆိုထာဵေသာ တရာဵရုဳဵ ြေ့မံဵြေ့ိနံ
လွှာ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵတးငံ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မရုတံသိမံဵေသဵ
ေြြောငံဵ စိစစံခ့ြေံပူဵတးဲတငံျပနိုငံရမညံ။


အေပဵစာခ့ုပံ
(ြေ) ေပဵသူ/ လြေံခဳသူန္ငံဴ သြေံေသမ့ာဵ ျပညံဴစုဳစးာ လြေံမ္တံေရဵထိုဵထာဵွပီဵ
တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ ျပညံဴစုဳစးာ ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံွပီဵ
ေသာ အေပဵစာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵ
သညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳ တးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍
စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသူတစံဦဵဦဵမ္ ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံေရဵထိုဵေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

ေပဵသူ/လြေံခဳသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵ၏

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ)

မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာ ွမို ဴနယံ
လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူပူဵတးဲ တငံျပ၍
လူြေိုယံတိုငံ လာေရာြေံရပါမညံ။
(္)

ေပဵမညံဴမေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵအာဵ ေပဵသူမ္

လြေံဝယံပိုငံဆိုငံလျှေြေံ

ရ္ိေြြောငံဵ အေထာြေံအထာဵျဖစံသညံဴ ္ရနံမူရငံဵ(သို ဴမဟုတံ)စာခ့ုပံစာတမံဵ
မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူယူေဆာငံတငံျပနိုငံရမညံ။
(ဃ) စာခ့ုပံေပဵသညံဴမေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵအာဵတညံရ္ိရာြေို ေဖာံျပသညံဴ
သြေံဆိုငံရာ ဌာန တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵသညံဴ ေျမပုဳ(၂)ပုဳန္ငံဴေျမရာဇဝငံ
ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။
(င)

စာခ့ုပံပါေပဵသညံဴ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာပစ္စညံဵအာဵ သြေံဆိုငံရာ ြောလ
တနံဖိုဵစိစစံသတံမ္တံေရဵအဖးဲ ဴမ္
တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ

စိစစံသတံမ္တံထာဵသညံဴ

ထမံဵေဆာငံွပီဵေြြောငံဵ

တနံဖိုဵေငးအေပ်

သြေံဆိုငံရာအခးနံဦဵစီဵဌာနမ္

ထုတံေပဵသညံဴ စာရးြေံစာတမံဵမ့ာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံရမညံ။
(စ)

ေပဵသူန္ငံဴ လြေံခဳသူမ့ာဵသညံ ေသးဵရငံဵသာဵရငံဵ အမ္နံတြေယံျဖစံေြြောငံဵ
အေထာြေံအထာဵ တငံျပနိုငံရမညံ။ လိုအပံပါြေ ြေ့မံဵြေ့ိနံမူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူ
ပူဵတးဲ တငံျပနိုငံရမညံ။
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(ဆ) ေပဵသူန္ငံဴ လြေံခဳသူမ့ာဵ ြေိုယစ
ံ ာဵ ၎ငံဵတို ဴြေ လွှအ
ဲ ပံ မ္တံပုဳတငံထာဵေသာ
ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာရရ္ိသူမ္
မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ
ေပဵသူ

(သို ဴမဟုတ)ံ

ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ

အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြေို

ေလျှောြေံထာဵျခငံဵျဖစံပါြေ

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူ

လြေံခဳသူမ့ာဵ

သြေံရ္ိထငံရ္ာဵရ္ိေြြောငံဵန္ငံဴ

၎ငံဵ

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြေို ရုတံသိမံဵျခငံဵ မရ္ိေြြောငံဵ အေထာြေံအထာဵ ျပညံဴစုဳ
စးာ တငံျပနိုငံရမညံ။ လိုအပံပါြေ သြေံဆိုငံရာတရာဵရုဳဵတးငံ ြေ့ိနံဆိုထာဵ
ေသာ တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံလာွှ ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ တးငံ ြေိုယစ
ံ ာဵ
လ္ယံလဲစ
ွှ ာ မရုတံသိမံဵေသဵေြြောငံဵ စိစစံခ့ြေံ ပူဵတးဲ တငံျပနိုငံရမညံ။


အေမးဆြေံခဳပိုငံဆိုငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံ
(ြေ) အေမးဆြေံခဳသညံဴသူမ့ာဵန္ငံဴ သြေံေသမ့ာဵ၏လြေံမ္တံမ့ာဵ ျပညံဴစုဳစးာေရဵထိဵု
ထာဵွပီဵ တဳဆိပေ
ံ ခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပေ
ံ ခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ ြေပံန္ိပံ ထမံဵ
ေဆာငံွပီဵေသာ ပိုငံဆိုငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံြေို ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ
(၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုစ
ဳ ဳတးငံ ရုဳဵခးနံ တဳဆိပေ
ံ ခါငံဵ
(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူ တစံဦဵဦဵမ္ ြေိုယတ
ံ ိုငံ လြေံမ္တံ
ေရဵထိဵု ေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

အေမးဆြေံခဳသညံဴသူမ့ာဵန္ငံဴ သြေံေသတို ဴ၏ နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သို ဴမ
ဟုတံ) မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာ
ွမို ဴနယံ

လဝြေ

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏

ေထာြေံခခ
ဳ ့ုြေံ)မူရငံဵန္ငံဴ

မိတ္တူပူဵတးဲ

တငံျပ၍ လူြေယ
ို ံတိုငံ လာေရာြေံရပါမညံ။
(္)

အေမးဆြေံခဳသညံဴမေရွှ ဴမေျပာငံဵနိုငံသညံဴပစ္စညံဵန္ငံဴပတံသြေံေသာ အေထာြေံ
အထာဵျဖစံသညံဴ ္ရနံမူရငံဵ(သို ဴမဟုတ)ံ ္ရနံမူရငံဵန္ငံဴ အဆြေံအစပံစာခ့ုပံ
စာတမံဵမူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူ ယူေဆာငံတငံျပနိုငံရမညံ။

(ဃ) စာခ့ုပံပါ

အေမးဆြေံခဳသညံဴ

မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ

ပစ္စညံဵတညံရ္ိရာြေို

ေဖာံျပသညံဴ သြေံဆိုငံရာဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵေသာ ေျမပုဳ (၂)
ပုဳန္ငံဴ ေျမရာဇဝငံ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။
(င)

အေမးဆြေံခဳေြြေျငာသူမ့ာဵ

မ္တပါဵ

အျခာဵအေမးဆြေံခဳသူ

မရ္ိေြြောငံဵ

ေပ်လးငံေစသညံဴ အေထာြေံအထာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံရမညံ။ လိုအပံပါြေ
တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ(မူရငံဵ) တငံျပနိုငံရမညံ။
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(စ)

အေမးဆြေံခဳသညံဴ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵြေိုပိုငံဆိုငံသူတို ဴ ြေးယံလန
း ံခဲဴ
ွပီျဖစံေြြောငံဵ သြေံဆိုငံရာဌာနမ္ ထုတံေပဵသညံဴ ေသစာရငံဵမူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူ
ယူေဆာငံတငံျပနိုငံရမညံ။

(ဆ) အြေယံ၍ သြေံဆိုငံရာ ဌာနမ္ ေသစာရငံဵ ထုတံေပဵနိုငံျခငံဵ မရ္ိပါြေ သြေံ
ဆိုငရ
ံ ာ ွမို ဴနယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ္ ထုတံေပဵေသာ အမ္နံတြေယံ ေသဆုဳဵ
ေြြောငံဵ ေထာြေံခခ
ဳ ့ြေံပဵူ တးဲတငံျပနိုငံရမညံ။
(ဇ)

အေမးဆြေံခဳသူမ့ာဵ ြေိုယံစာဵ ၎ငံဵတို ဴမ္ လွှအ
ဲ ပံမ္တံပုဳတငံထာဵေသာ ြေိုယံစာဵ
လ္ယံလဲစ
ွှ ာရရ္ိသူမ္ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ ေြြေျငာစာခ့ုပံြေို မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ
ေလျှောြေံထာဵျခငံဵ ျဖစံပါြေ ြေိုယံစာဵလ္ယံ လွှအ
ဲ ပံသူမ့ာဵ သြေံရ္ိထငံရ္ာဵရ္ိ
ေြြောငံဵန္ငံဴ

၎ငံဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြေို

ရုတံသိမံဵျခငံဵ

မရ္ိေြြောငံဵ

အေထာြေံအထာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံရမညံ။ လိုအပံပါြေ သြေံဆိုငံရာ
တရာဵရုဳဵတးငံ ြေ့ိနံဆိုထာဵေသာ တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ ပါရ္ိရမညံ။



စးနံ ဴလွှတံစာခ့ုပံ
(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵမ္

လြေံမ္တံမ့ာဵျပညံဴစုဳစးာေရဵထိုဵထာဵွပီဵ

တဳဆိပံေခါငံဵ

ခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံွပီဵေသာ စးနံ ဴလွှတံ
စာခ့ုပံြေို ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵသညံဴ
ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳ တးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍ စာခ့ုပံ
ခ့ုပံဆိုသူတစံဦဵဦဵမ္ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံ ေရဵထိုဵေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵ၏
မ္တံပုဳတငံြေဒံ
လဝြေ

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ)

(၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံ

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏

ေထာြေံခဳခ့ုြေံ)မူရငံဵန္ငံဴ

မိတ္တူပူဵတးဲ

တငံျပ၍

လူြေိုယံတိုငံလာေရာြေံရပါမညံ။
(္)

မေရွှမေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာပစ္စညံဵြေို စးနံ ဴလွှတံျခငံဵျဖစံပါြေ စးနံ ဴလွှတံမညံဴသူန္ငံဴလြေံခဳ
မညံဴသူတို ဴ၏ ပူဵတးဲအမညံေပါြေံ ပိုငံဆိုငံေြြောငံဵ အေထာြေံအထာဵျဖစံသညံဴ
္ရနံမူရငံဵ (သို ဴမဟုတံ)စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵမ့ာဵြေို ယူေဆာငံတငံျပနိုငံရမညံ။

(ဃ) စာခ့ုပံပါမေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵတညံရ္ိရာြေိုေဖာံျပသညံဴ သြေံဆိုငံရာ
ဌာနမ္

တစံန္စံအတးငံဵ

တငံျပရမညံ။

D: Myo Swe

လ

ထုတံေပဵေသာ

ေျမပု(ဳ ၂)ပုဳန္ငံဴ

ေျမရာဇဝငံပူဵတးဲ

9



အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံ
(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵျပညံဴစုဳစးာ လြေံမ္တံေရဵထိုဵထာဵွပီဵ တဳဆိပံ
ေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ

တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ

ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံွပီဵေသာ

အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံြေို ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵ
သညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳ တးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍
စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသူတစံဦဵဦဵမ္ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံ ေရဵထိုဵေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵ၏
မ္တံပုဳတငံြေဒံ
လဝြေ

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ)

(၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံ

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏

ေထာြေံခဳခ့ုြေံ)

မူရငံဵန္ငံဴ

မိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍

လူြေိုယံတိုငံလာေရာြေံရပါမညံ။
(္)

အမ္ာဵျပငံ ျဖညံဴစးြေံလိုသညံဴ ယခငံခ့ုပံဆိုခဲဴေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူ
ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။

(ဃ) အမ္ာဵျပငံဆငံေသာအခ့ြေံသညံ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငံဴသြေံဆိုငံ
ပါြေ

သြေံဆိုငံရာဌာနမ္

တစံန္စံအတးငံဵ

ထုတံေပဵေသာ

ေျမပုဳ(၁)ပုဳန္ငံဴ

ေျမရာဇဝငံပူဵတးဲတငံျပရပါမညံ။
(င)

အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူသညံ
မပါဝငံဘဲ

မူလမ္တံပုဳတငံခဲဴေသာ

တဖြေံသတံခ့ုပံဆိုျပငံဆငံျခငံဵျဖစံပါြေ

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵ
တဖြေံသတံခ့ုပံဆိုျပငံ

ဆငံျခငံဵအေပ် တာဝနံယူေြြောငံဵြေို တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံပူဵတးဲတငံျပရမညံ။
(စ)

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵြေိုယံစာဵ ၎ငံဵတို ဴမ္လွှဲအပံ

မ္တံပုဳတငံထာဵေသာ ြေိုယံ

စာဵလ္ယံလွှဲစာရရ္ိသူမ္ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံြေို မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ
ေလျှောြေံထာဵျခငံဵျဖစံပါြေ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူမ့ာဵ သြေံရ္ိ ထငံရ္ာဵရ္ိ
ေြြောငံဵန္ငံဴ ၎ငံဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြေို ရုတံသိမံဵျခငံဵမရ္ိေြြောငံဵ အေထာြေံ
အထာဵ ျပညံဴစုဳစးာ တငံျပနိုငံရမညံ။ လိုအပံပါြေ သြေံဆိုငံရာ တရာဵရုဳဵတးငံ
ြေ့ိနံဆိုထာဵေသာ တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာန္ငံဴ စာခ့ုပံ စာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵတးငံ
ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မရုတံသိမံဵေသဵေြြောငံဵ စိစစံခ့ြေံတို ဴပူဵတးဲတငံျပရမညံ။


အင္ာဵစာခ့ုပံ
(ြေ) င္ာဵရမံဵေပဵသူ/ င္ာဵရမံဵသူတို ဴ၏ လြေံမ္တံမ့ာဵ ျပညံဴစုဳွပီဵျဖစံေသာ၊ တဳဆိပံ
ေခါငံဵခးနံ ဥပေဒအရ တဳဆိပေ
ံ ခါငံဵခးနံတနံဖိုဵအာဵ ျပညံဴစုဳစးာ ထမံဵေဆာငံွပီဵ
ျဖစံေသာ သြေံဆိုငံရာ ဥပေဒန္ငံဴအညီ ျပညံဴစုဳစးာေရဵသာဵ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ
အင္ာဵစာခ့ုပံ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀)
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အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဌာနမ္ူဵထဳ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ သတံမ္တံ
ထာဵသညံဴေလျှောြေံလွှာပုဳစဳတးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍
ခ့ုပံဆိုသူ တစံဦဵဦဵြေိုယံတိုငံ လြေံမ္တံေရဵထိဵု ွပီဵ ေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

စာခ့ုပံခ့ုပံသူမ့ာဵန္ငံဴ သြေံေသတို ဴ၏ နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သို ဴမဟုတ)ံ
မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ာြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံ
လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခခ
ဳ ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍
လူြေယ
ို ံတိုငံလာေရာြေံရပါမညံ။

(္)

င္ာဵရမံဵပစ္စညံဵအာဵ

င္ာဵရမံဵေပဵသူမ္

လြေံဝယံ

ပိုငံဆိုငံလျှေြေံရ္ိေြြောငံဵ

ခိုငံမာသညံဴ အေထာြေံအထာဵမ့ာဵ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵမ့ာဵ

ယူေဆာငံ

တငံျပနိုငံရမညံ။ င္ာဵရမံဵသညံဴ ပစ္စညံဵသညံ မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵ
ျဖစံပါြေ ပစ္စညံဵတညံရ္ိရာေျမြေို ေဖာံျပသညံဴ သြေံဆိုငံရာဌာနမ္ တစံန္စံ
အတးငံဵ ေရဵြေူဵထုတံေပဵေသာ ေျမပုဳန္ငံဴ ေျမရာဇဝငံြေို ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။


ဖ့ြေံသိမံဵစာခ့ုပံ
(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵသညံ

ျပညံဴစုဳစးာေရဵသာဵထာဵွပီဵျဖစံေသာ၊လြေံမ္တံမ့ာဵ

ျပညံဴစုဳစးာေရဵသာဵထာဵွပီဵျဖစံေသာ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵ
ခးနံတနံဖိုဵအာဵ ျပညံစုဳစးာထမံေဆာငံွပီဵျဖစံေသာ သြေံဆိုငံရာဥပေဒန္ငံဴအညီ
ခ့ုပံဆိုထာဵေသာဖ့ြေံသိမံဵစာခ့ုပံန္ငံဴအတူ

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဌာနမ္ူဵ

ထဳသို ဴ သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳ တးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံခးနံ (၁၀၀) ြေ့ပံ
တနံ ြေပံန္ိပံ၍ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူတစံဦဵဦဵမ္ မ္တံပုဳတငံရနံ ြေိုယံတိုငံ လြေံမ္တံ
ေရဵထိုဵ ေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

ခ့ုပံဆိုသူမ့ာဵန္ငံဴသြေံေသတို ဴ၏ နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သို ဴမဟုတံ) မ္တံပုဳ
တငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံ လဝြေ
ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြေိုယံတိုငံ
လာေရာြေံရပါမညံ။

(္)

မ္တံပုဳတငံထာဵွပီဵျဖစံသညံဴ

ဖ့ြေံသိမံဵလိုေသာ

စာခ့ုပံစာတမံဵ(မူရငံဵ)ပူဵတးဲ

တငံျပရမညံ။


ြေုနအ
ံ မ္တံတဳဆိပမံ မြေံဟေြြေျငာစာခ့ုပံ
(ြေ) ြေုနံအမ္တံတဳဆိပံမမြေံဟေြြေျငာစာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူနငံဴ

သြေံေသမ့ာဵ၏လြေံ

မ္တံမ့ာဵ ျပညံဴစုဳွပီဵျဖစံေသာ၊ တဳဆိပံခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံတနံဖိုဵအာဵ
ျပညံဴစုဳစးာ ထမံဵေဆာငံွပီဵျဖစံေသာ၊ ျပညံဴစုဳစးာ ေရဵသာဵခ့ုပံဆိုထာဵေသာ ြေုနံ
D: Myo Swe
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အမ္တံတဳဆိပံမမြေံဟေြြေျငာစာခ့ုပံြေို ခ့ုပံဆိုသညံဴေန ဴမ္ ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀)
အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဌာနရုဳဵသို ဴ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵ
သညံဴ

ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳ

တးငံ

ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံတနံြေပံန္ိပံ၍

ြေိုယံတိုငံ လြေံမ္တံေရဵထိုဵေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူန္ငံဴ သြေံေသတို ဴ၏ နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ(သို ဴမဟုတံ)မ္တံပုဳ
တငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာွမို ဴနယံ လဝြေ
ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴ မိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြေိုယံတိုငံ
လာေရာြေံရပါမညံ။

(္)

မမြေံဟေြြေျငာလိုသညံဴ ြေုနံအမ္တံတဳဆိပံအမ္တံသာဵြေို မိမိထုတံလုပံ ျဖနံ ဴခ့ီ
ေရာငံဵခ့လျှေြေံရ္ိေသာ

အမ္တံတဳဆိပံျဖစံေြြောငံဵ၊

မိမိြေိုယံပိုငံဉာဏံျဖငံဴ

တီထးငံျပုလုပံထာဵေြြောငံဵ၊ အျခာဵသူတစံဦဵထဳမ္ တိုြေံရိုြေံျဖစံေစ၊ သးယံ
ဝိုြေံ၍ျဖစံေစ၊ ဆငံတူရိုဵမာဵျဖစံေစ၊ တုပြေူဵယူထာဵျခငံဵမရ္ိေြြောငံဵ၊ အျခာဵ
မညံသူတစံဦဵတစံေယာြေံမ္

ျပုလုပံသုဳဵစးဲေနသညံြေို

မေတး မျမငံ
ဴ
မသိရ္ိပါ

ေြြောငံဵ ဝနံခဳခ့ြေံြေို မမြေံဟေြြေျငာစာခ့ုပံတးငံ ေဖာံျပရမညံ။
(ဃ) ြေုနံအမ္တံတဳဆိပံ အမ္တအ
ံ သာဵပုဳစဳ ဒီဇိုငံဵြေို စာခ့ုပံတးငံ တးြေ
ဲ ပံေဖာံျပရမညံ။


ြေ့မံဵြေ့ိနံလာွှ
(ြေ) ြေ့နံဵြေ့ိနံလွှာဆိုသူ ြောယြေဳရ္ငံမ့ာဵမ္

တရာဵရုဳဵတာဝနံရ္ိတရာဵသူှြေီဵတစံ

ဦဵဦဵ၏ေရ္ ေမ္
ဴ ာြေံတးငံြေ့နံဵသစ္စာျပုြေ့ိနံဆိုထာဵေသာ ြေ့နံဵြေ့ိမံလွှာမူရငံဵြေို
ရြေံေပါငံဵ (၁၂၀)အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဌာနမ္ူဵထဳသို ဴ မ္တံပုဳတငံ
ေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵသညံဴေလျှောြေံလွှာပုဳစဳတးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံ
တနံ ြေပံန္ိပံ၍ ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံေရဵထိုဵေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

ြေ့မံဵြေ့ိနံသူန္ငံဴအတူ

အသိသြေံေသန္စံဦဵတို ဴသညံ

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ) မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံရာ
ွမို ဴနယံ လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴမိတ္တူပူဵတးဲ တငံျပ၍
လူြေိုယံတိုငံ လာေရာြေံရပါမညံ။


အေထးေထးြေိုယစ
ံ ာဵလ္ယံလွှဲစာ
(ြေ) ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငံဴ သြေံေသမ့ာဵ၏ လြေံမ္တံမ့ာဵျပညံဴစုဳစးာေရဵထိုဵထာဵ
ွပီဵ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံထာဵေသာ ြေိုယံစာဵလ္ယံ
လွှဲစာန္ငံဴအတူ သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳတးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ
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(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍ ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံေရဵထိုဵွပီဵ မ္တံပုဳတငံေပဵပါ ရနံ
ေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငံဴသြေံေသတို ဴ၏

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ)

မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံ ရာွမို ဴနယံ
လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴမိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူ
ြေိုယံတိုငံ လာေရာြေံရပါမညံ။


အထူဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ
(ြေ) ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငံဴသြေံေသမ့ာဵ၏

လြေံမ္တံမ့ာဵျပညံဴစုဳစးာေရဵထိုဵထာဵ

ွပီဵ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ ြေပံန္ိပံထမံဵေဆာငံထာဵေသာ ြေိုယံစာဵလ္ယံ
လွှဲစာန္ငံဴအတူ သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုဳစဳတးငံ ရုဳဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ
(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံန္ိပံ၍ ြေိုယံတိုငံလြေံမ္တံေရဵထိုဵွပီဵ မ္တံပုဳတငံေပဵပါ ရနံ
ေလျှောြေံထာဵရမညံ။
(ခ)

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငံဴသြေံေသတို ဴ၏

နိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ

(သို ဴမဟုတံ)

မ္တံပုဳတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆိုငံ ရာွမို ဴနယံ
လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခဳခ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငံဴမိတ္တူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူ
ြေိုယံတိုငံ လာေရာြေံရပါမညံ။
(္)

အထူဵြေိုဳယံစာဵလ္ယံလွှဲစာတးငံ လွှဲအပံသညံဴလမေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵ၏
္ရနံမူရငံဵ(သို ဴမဟုတံ)

လွှဲအပံသူမ္

လြေံဝယံပိုငံဆိုငံေြြောငံဵ

အေထာြေံ

အထာဵ စာရးြေံစာတမံဵ(မူရငံဵ) တငံျပနိုငံရမညံ။
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံ အဆငံဴဆငံဴ
၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရဵုဳ သို ဴ

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံေပဵရနံ

တငံျပရာတးငံ

ေအာြေံပါေဖာံျပပါ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵြေို ေဆာငံရးြေံရမညံ ျဖစံပါသညံ (ြေ) မ္တံပုဳတငံလိုသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို သြေံဆိုငံရာ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵ
တးငံ တငံျပရမညံ။ ရနံြေုနံွမို ဴေတာံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵသို ဴ တငံျပျခငံဵ
ျဖစံပါြေ ဝငံစာဌာနတးငံ နဳနြေံ ၈:၀၀ နာရီမ္ ၁၁:၃၀ နာရီအတးငံဵ တငံျပ၍
အမ္တံစဲံရယူရပါမညံ။
(ခ) အမ္တံစဲံ

ေပဵထာဵေသာ စာခ့ုပံမ့ာဵြေို အမ္တံစဲံအလိုြေံ စစံေဆဵျခငံဵ၊

ထပံဆငံေ
ဴ ရဵမ္တံခ့ြေံမ့ာဵ ေရဵသာဵျခငံဵ၊ လြေံေဗးန္ိပံမ္တံရယူျခငံဵ၊ မ္တံပုဳတငံ
ေြြေဵ ေပဵသးငံဵျခငံဵတို ဴြေို ေန ဴအတးငံဵ ွပီဵစီဵေအာငံ ေဆာငံရးြေံေပဵပါသညံ။
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(္) ဥပေဒန္ငံဴညီေွှတံသညံဴ

စာခ့ုပံမ့ာဵြေို

ရုဳဵ၏

မ္တံပုဳတငံစာအုပံမ့ာဵတးငံ

မ္တံတမံဵတငံျခငံဵ၊ အွပီဵသတံမ္တံပုဳတငံေပဵျခငံဵတို ဴ ျပုလုပံရနံအတးြေံ ရုဳဵ၌
ထာဵခဲဴရမညံ

ျဖစံွပီဵ၊

စာခ့ုပံန္ငံဴမ္တံပုဳတငံခေငးလြေံခဳရရ္ိေြြောငံဵေျပစာြေို

ြောယြေဳရ္ငံသို ဴ ထုတံေပဵပါမညံ။
(ဃ) သတံမ္တံသညံဴေန ဴရြေံတးငံ

စာခ့ုပံန္ငံဴ

မ္တံပုဳတငံခေငး

လြေံခဳရရ္ိေြြောငံဵ

ေျပစာ တငံျပ၍ မိမိ၏ စာခ့ုပံမူရငံဵြေို ျပနံလညံထုတံယူနိုငံပါသညံ။
(င) ဥပေဒန္ငံဴမညီေွှတံသညံဴ စာခ့ုပံမ့ာဵြေို မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ ျငငံဵပယံေြြောငံဵ
မ္တံတမံဵတငံ၍ ြောယြေဳရ္ငံသို ဴ ေန ဴအတးငံဵ ျပနံလညံထုတံေပဵပါမညံ။
(စ) ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရသညံဴစာခ့ုပံြေို မ္တံပုဳတငံလိုပါြေ တိုငံဵေဒသှြေီဵ/ျပညံနယံ၊
ျပညံေထာငံစုနယံေျမ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံအရာရ္ိထဳ အယူခဳ ဝငံေရာြေံနိုငံ
ပါသညံ။
(ဆ) တိုငံဵေဒသှြေီဵ/ ျပညံနယံ၊ ျပညံေထာငံစုနယံေျမ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံ
အရာရ္ိြေ အယူခဳမှုြေို စစံေဆဵ၍ မ္တံပုဳတငံရနံ ခးငံဴျပုပါြေ ရြေံေပါငံဵ ၃၀
အတးငံဵ ွမို ဴေတာံ/ ွမိုနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံအရာရ္ိထဳ တငံျပ၍ မ္တံပုဳ
တငံရပါမညံ။
(ဇ) မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရပါြေ ရြေံေပါငံဵ ၃၀ အတးငံဵ သြေံဆိုငံရာ
တရာဵရုဳဵတးငံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံေပဵေစလိုမှုျဖငံဴ တရာဵစးဲဆိုေဆာငံရးြေံွပီဵ၊
တရာဵရုဳဵြေ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ အမိနံ ဴခ့မ္တံလ့ငံ မူလ ျငငံဵပယံခဲဴသညံဴ ွမို ဴေတာံ/
ွမိုနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံအရာရ္ိထဳ တငံျပ၍ မ္တံပုဳတငံရပါမညံ။
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ လုပံငနံဵအတးြေံ ြြောျမငံဴသညံဴ အခ့ိနံြောလ
၁၁။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵမ့ာဵတးငံ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵ

မ့ာဵြေို ေအာြေံပါအခ့ိနံြောလအတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵြေို ျပနံလညံထုတံယူနိုငံပါသညံ (ြေ) ေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ေပဵြေမံဵျခငံဵ၊ ေပါငံန္ဳျခငံဵ၊ င္ာဵရမံဵျခငံဵ၊ အေမးဆြေံခဳ ပိုငံဆိုငံ
ေြြောငံဵေြြေညာျခငံဵ၊ စးနံ ဴလွှတံျခငံဵ၊ ဖ့ြေံသိမံဵျခငံဵန္ငံဴ ြေုနံအမ္တံတဳဆိပံပိုငံဆိုငံ
ေြြောငံဵမမတံဟေြြေညာျခငံဵ စသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵအာဵ မ္တံပုဳတငံေြြေဵ
ေပဵသးငံဵသညံဴေန ဴမ္ (၁၅)ရြေံအတးငံဵ စာခ့ုပံမူရငံဵြေို ျပနံလညံထုတံေပဵပါသညံ။
(ခ) ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာမ့ာဵအာဵ မ္တံပုဳတငံေြြေဵေပဵသးငံဵသညံဴ ေန ဴမ္ (၅) ရြေံ
အတးငံဵ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မူရငံဵြေို ျပနံလညံထုတံေပဵပါသညံ။
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(္) ရနံြေုနံ ွမို ေတာံ
ဴ
န္ငံဴ မန္တေလဵွမိုေတာံ
ဴ
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵမ့ာဵမ္အပ
ြေ့နံွမို ဴနယံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵမ့ာဵတးငံ ယခုေဖာံျပပါ အခ့ိနံြောလ
ထြေံ ပိုမိုေလ့ာဴနညံဵ နိုငံပါသညံ။)
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ

ေပဵေဆာငံရမညံဴ

အခေြြေဵေငးမ့ာဵ

(ြေုနံြေ့စရိတံ)
၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံေပဵျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵန္ငံဴ
စာခ့ုပံပါ တနံဖိုဵအလိြေ
ု ံ နိုငံငဳေတာံသို ဴ ေပဵေဆာငံရမညံဴ မ္တံပုဳတငံခနှုနံဵထာဵမ့ာဵြေို
ေနာြေံဆြေံတးဲျဖငံဴ ေဖာံျပထာဵပါသညံ။
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵ၏ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု
၁၂။

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဥပေဒအရ မ္တံပုဳတငံွပီဵေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵသညံ (ြေ) စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသညံဴ ေန ဴရြေံမစ
္ ၍ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံသညံ။
(ခ) စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ စာခ့ုပံ
စာတမံဵပါ

စညံဵြေမံဵခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ

ဆနံ ဴြေ့ငံေသာ

နှုတံြေတိ

သို ဴမဟုတံ

အေြြောငံဵြြောဵေြြေညာခ့ြေံြေို လွှမံဵမိုဵ၍ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု ရ္သ
ိ ညံ။
(္) သို ဴေသာံ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ စညံဵြေမံဵခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ ဆနံ ဴြေ့ငံေသာ နှုတံြေတိ
သို ဴမဟုတံ အေြြောငံဵြြောဵေြြေညာခ့ြေံအရ လြေံေရာြေံ ေပဵအပံွပီဵ ျဖစံ
ေသာ ပစ္စညံဵန္ငံဴ သြေံဆိုငံျခငံဵ မရ္ိပါ။ ပုဒံမ -၄၇
၁၃။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆ အရ မ္တံပုဳတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံ
စာတမံဵမ့ာဵြေို မ္တံပုဳတငံျခငံဵမျပုလျှေငံ (ြေ) မေရွှ မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵြေို တစံနညံဵနညံဵျဖငံဴ လွှေ
ဲ ျပာငံဵျခငံဵ၊ င္ာဵရမံဵ
ျခငံဵ တို ဴသညံ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု မရ္ိေစရ။
(ခ) ြေိတ္တိမသာဵသမီဵေမးဵစာဵျခငံဵသညံ

တရာဵဝငံအေထာြေံအထာဵ သြေံေသခဳ

ခ့ြေံ မျဖစံေစရ။
(္) စာခ့ုပံစာတမံဵပါ ပစ္စညံဵန္ငံဴသြေံဆိုငံသညံဴ သို ဴမဟုတံ အခးငံဴအာဏာ ေပဵအပံ
ခ့ြေံသညံ တရာဵဝငံအေထာြေံအထာဵသြေံေသခဳခ့ြေံ မျဖစံေစရ။ ဟု စာခ့ုပံ
စာတမံဵမ့ာဵမ္တံပုဳတငံဥပေဒ ပုဒံမ- ၄၈ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵရ္ိပါသညံ။
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ေနာြေံဆြေံတးဲ
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံျခငံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ
စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ

၁

မေရး မေျပာငံ
ဴ
ဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵ
ေရာငံဵခ့ျခငံဵစာခ့ုပံ

မ္တံပုဳတငံခေငး
၅၀၀၀ဝိ/- ေအာြေံ -ပထမ ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၁ဝိ/-နှုနံဵ
၀

ြေ့နံ ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၄ /-နှုနံဵ
၀

၅၀၀၀ဝိ/- အထြေံ - ၁၀၀ဝိ/ -တိုငံဵ ၂ /-နှုနံဵ

၂ ေပဵြေမံဵျခငံဵစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
ပ့မံဵမျှေ တစံန္စံင္ာဵရမံဵအေပ် အမ္တံစဲံ(၁)

၃ အင္ာဵစာခ့ုပံ

ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၄ ပစ္စညံဵ လဲလ္ယံျခငံဵစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၅ အေပါငံစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၆ အေပါငံဖ့ြေံ စာခ့ုပံ

၀

(၁၀ /- ထြေံ မပိုရ)
တနံဖိုဵပါလ့ငံ - အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံ

၇ စးနံလွှတံစာခ့ုပံ
၈
၉

၀

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ- ၂၅၀၀ /-

ပစ္စညံဵခးဲေဝစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

ပစ္စညံဵစီမဳခနံ ဴခးဲမှုစာခ့ုပံစာတမံဵ
(လြေံဖးဲ ဴစာခ့ုပံ၊မိသာဵစုစီမဳခနံ ဴခးဲမှုစာခ့ုပံ)

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၁၀ အစုစပံလုပံငနံဵစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၁၁ အစုစပံဖ့ြေံသိမံဵျခငံဵစာခ့ုပံ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ

၁၂ ယုဳမ္တအ
ံ ပံန္ဳသညံဴစာခ့ုပံ
၁၃ သေဘာတူစာခ့ုပံ/ (သို ဴမဟုတံ)
သေဘာတူညီခ့ြေံမ္တံတမံဵ
၁၄ ခဳဝနံခ့ုပံ

တနံဖိုဵပါလ့ငံ - အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
၀

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ - ၃၀ /အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
တနံဖိုဵပါရ္ိလ့ငံ -အမ္တံစဲံ(၁) ပါ နှုနံဵအတိုငံဵ

၁၅ အာမခဳစာခ့ုပံ

၀

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ - ၃၀ /၀

ရိုဵရိုဵြေးာရ္ငံဵလ့ငံ- ၆ / ြေ့ပံ
၁၆

၀

ပစ္စညံဵခးဲေဝွပီဵ တနံဖိုဵမပါ လ့ငံ - ၃၀ /- ြေ့ပံ

ြေးာရ္ငံဵစာခ့ုပံ

ပစ္စညံဵခးဲေဝွပီဵတနံဖိုဵပါလ့ငံ အမ္တံစဲံ(၁)
ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
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စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ

မ္တံပုဳတငံခေငး

၁၇ ြေုမ္ပဏီ၏ သငံဵဖးဲ ဴစညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ

အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ
၀

၁၈ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာမ့ာဵ

၄ /- ြေ့ပံ

၁၉ ေမးဵစာဵျခငံဵစာခ့ုပံ

၆ /- ြေ့ပံ

၂၀ တရာဵရုဳဵအမိနံ ဴ / ဒီြေရီမ့ာဵ

၄ /- ြေ့ပံ

၂၁ ြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ

၆ /- ြေ့ပံ

၂၂

၀
၀
၀

ြေုနံအမ္တံတဳဆိပံပိုငံဆိုငံေြြောငံဵ

၀

၆ /- ြေ့ပံ

မမတံဟေြြေျငာစာတမံဵ

၀

၂၃ ေြြေျငာစာတမံဵ
၂၄

၆ /- ြေ့ပံ

ပိုငံဆိုငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံ

၀

၆ /- ြေ့ပံ

(အေမးဆြေံခဳျခငံဵဆိုငံရာ)

၀

၂၅ လြေံထပံစာခ့ုပံ

၆ /- ြေ့ပံ

၂၆ အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံ

၆ /- ြေ့ပံ

၂၇ ဖ့ြေံသိမံဵစာခ့ုပံ

၃၄ /- ြေ့ပံ

၂၈ လ္ူဒါနံဵစာခ့ုပံ

၃၀ /- ြေ့ပံ

၂၉

၁၂ /- ြေ့ပံ

၀
၀
၀
၀

အိတံဖးငံဴေသတမံဵစာ

၀

၃၀ အိတံပိတံေသတမံဵစာ အပံန္ဳျခငံဵ

၆ /- ြေ့ပံ

၃၁ ေသတမံဵစာ ဖးငံဴေဖာြေံခ

၆ /- ြေ့ပံ

၃၂ စာခ့ုပံမူရငံဵခးဲ (သို ဴ) မူရငံဵမိတ္တူ

၆ /- ြေ့ပံ

၀
၀

၀

ပထမန္စံအတးြေံ- ၂ /-ြေ့ပံ
၃၃ စာခ့ုပံစာတမံဵအာဵ ရ္ာေဖးခ

ေနာြေံထပံန္စံအတးြေံ ၅၀ ျပာဵ
(၁၀ ြေ့ပံထြေံ မပိုရ)
ျမနံမာစာလုဳဵေရ (၁၀၀) လ့ငံ - ၃၈ျပာဵ

၃၄ မိတ္တူေရဵြေူဵခ

အ္ဂလိပံစာလုဳဵေရဵ(၁၀၀)လ့ငံ- ၇၅ျပာဵ

၃၅ ေနအိမံသို ဴ သးာဵေရာြေံခ
၃၆ စာခ့ုပံစာတမံဵေရဵြေူဵခ
၃၇

စာခ့ုပံစာတမံဵြေို ျပနံမေရးဵသျဖငံဴ
ထိနံဵသိမံဵခ
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၀

၂၀ /- ြေ့ပံ + ခရီဵစရိတံ
၀

၄ /- ြေ့ပံ
တစံလလ့ငံ ၁ ြေ့ပံ (၂၀ ြေ့ပံထြေံမပိုေစရ)
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ရနံြေုနံွမို ဴေတာံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵ၏
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံလုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳအဆငံဆ
ဴ ငံဴ

မျှောဵအျပာေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ ြောယြေဳရ္ငံတို ဴြေ လိုြေံပါ ေဆာငံရးြေံရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
မျှောဵအနီေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵြေ ေဆာငံရးြေံရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
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ွမို ဴနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵမ့ာဵ၏
စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံလုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳအဆငံဆ
ဴ ငံဴ

မျှောဵအျပာေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ ြောယြေဳရ္ငံတို ဴြေ လိုြေံပါ ေဆာငံရးြေံရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
မျှောဵအနီေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵြေ ေဆာငံရးြေံရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
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