ျမနံမ ာနိုင ံင ဳရ ငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳမ ှု ဥပေဒ
(၂၀၁၆

၊

၄၀။)

၁၃၇၈

၊

( ၂၀၁၆

၂
၊

၁၈

)

ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသညံ ဤဥပေဒကို ျပဋ္ဌာနံဵလိုကံသညံ။
အခနံဵ (၁)
အမညံန ္င ံဴ အဓိပ ္ပာ ယံေ ဖာံျ ပခ့ကံ
၁။

ဤဥပေဒကို ျမနံမ ာနိုင ံငဳရငံဵန္ီဵ ျမှုပံန္ဳမ ှုဥ ပေဒ ဟု ေခ်တးငံေစရမညံ။

၂။

ဤဥပေဒတးငံ ပါရ္ိေသာ ေအာကံပါစကာဵရပံမ့ာဵသညံ ေဖာံျပပါအတိုငံဵ အဓိပ္ပာယံသကံေရာကံ

ေစရမညံ (က)

နိုင ံင ဳေ တာံ ဆိုသညံမ္ာ ျပညံေထာငံစုသမ္မတ ျမနံမာနိုငံငဳေတာံကို ဆိုသညံ။

( ခ ) နိုငံငဳေတာံသမ္မတ ဆိုသညံ မ္ာ ျပညံေထာငံ စုသမ္မတျမနံမာနို ငံငဳေတာံ ၏ နိုငံငဳေတာံ သမ္မတကို
ဆိုသညံ။
( ဂ ) အစိုဵ ရအဖးဲ ဴ ဆိ ု သညံမ ္ာ ျပညံေထာငံ စု သမ္မတ ျမနံမ ာနို ငံ ငဳ ေတာံ ျပညံ ေထာငံ စ ုအ စိ ုဵရ
အဖးဲ ဴကို ဆိုသညံ။
(ဃ)

ဝနံှကီဵ ဌာန ဆို သ ညံ မ ္ာ ျပညံ ေထာငံ စု အ စိ ုဵရ စီ မဳကိနံဵ န္ ငံဴဘဏ္ဍာေရဵဝနံ ှကီဵဌာနကို
ဆိုသညံ။

( င ) ေကာံမရ္ငံ ဆို သညံ မ္ာ ဤဥပေဒအရ ဖး ဲ ဴစညံ ဵေသာ ျမနံ မာနို ငံငဳရငံ ဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳ မှုေကာံ မရ္ ငံကို
ဆိုသညံ။
( စ ) အဖးဲ ဴဝငံ ဆိုသ ညံ မ္ာ ျမနံ မာနို ငံ ငဳရငံဵ န္ီဵျမှု ပံ န္ဳ မှုေကာံမရ္ ငံ ဥက္က ဋ္ဌန္ ငံဴ ဒုတိ ယဥက္က ဋ္ဌတို ဴ
အပါအဝငံ အဖးဲ ဴဝငံတစံဦဵဦဵကို ဆိုသညံ။
(ဆ)

ေကာံမ ရ္ငံရုဳဵ ဆိုသညံမ္ာ ျမနံ မာနိ ုငံ ငဳရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုေကာံ မရ္ငံ ၏ ရုဳဵလုပံ ငနံဵ မ့ာဵကို
တာဝနံယ ူေဆာငံရးကံသ ညံဴ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳ မှုန္ ငံဴ ကု မ္ပဏီမ့ာဵေွှနံြ ကာဵမှု ဦဵစီဵဌာနရုဳဵကို
ဆိုသညံ။

( ဇ ) အတးင ံဵ ေရဵမ္ူ ဵ ဆို သ ညံ မ ္ာ ေကာံ မရ္ ငံရ ုဳ ဵ ၏ ရု ဳဵ လု ပ ံ င နံဵ တာဝနံ မ့ာဵကို တာဝနံ ခ ဳ
ေဆာငံရးကံမညံဴ ျမနံမာနိုငံငဳရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမ ှုေကာံမရ္ ငံ၏ အတးငံဵေရဵမ္ူဵကို ဆိုသညံ။
( ဈ ) အဆိုျ ပုခ့ကံ ဆို သ ညံ မ္ာ ရငံဵ န္ီ ဵျမှ ု ပံ န္ ဳလ ို သူ က ပု ဒံ မ ၃၆ တး ငံ ေဖာံျ ပထာဵသည ံဴ
လု ပံ င နံဵ မ့ာဵ၌ လု ပ ံကိ ု ငံ လို သ ညံဴ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န္ ဳ မှု လု ပံ င နံဵ အတး ကံ ေကာံ မရ္ ငံ ၏
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ခး င ံ ဴ ျ ပုမိ န ံ ဴရရ္ ိ ရ နံ သတံ မ ္ တ ံ သ ညံ ဴ ပ ု ဳ စ ဳ ျ ဖငံ ဴ လိ ု အ ပံ သ ညံ ဴ စ ာခ့ုပံ ၊ စာရး ကံ စ ာတမံဵ
အေထာကံအထာဵမ့ာဵပူဵတးဲကာ တငံျပေသာေလျှောကံလွှာကို ဆိုသညံ။
(ည)

ခးငံဴျ ပုမိန ံ ဴ ဆိုသညံ မ္ာ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳလို သူက ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳရနံ တငံျပလာေသာ အဆို
ျပုခ့ကံ န္ ငံ ဴ စ ပံ လ့ဲံ ဵ၍ ေကာံ မရ္ ငံ ၏ သေဘာတူ ခး င ံဴျ ပုခ့ကံ ကို ေဖာံျ ပသညံဴအ မိ နံ ဴကို
ဆိုသညံ။

( ဋ ) အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ ဆိုသညံမ္ာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳလိုသူက အခနံဵ (၁၂) ေျမ အသုဳဵ
ျပုခး ငံဴန္ ငံဴ အခနံဵ (၁၈) ပု ဒံ မ ၇၅၊ ၇၇ န္ ငံဴ ၇၈ ပါ ကငံဵလးတံခး ငံဴ န္ငံဴ သကံသာခး ငံဴမ့ာဵ
ခဳ စ ာဵနို င ံရ နံ အလိ ု ဴင္ ာ ေကာံ မရ္ ငံ ၏ အတညံ ျ ပုမိ န ံ ဴရရ္ ိရ နံ သတံ မ္တ ံ သ ညံ ဴ ပုဳ စ ဳျ ဖငံဴ
လိုအပံသညံဴ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ ပူဵတးဲကာ တငံျပေသာေလျှောကံလွှာကို ဆိုသညံ။
( ဌ ) အတညံျပုမိနံ ဴ ဆိုသညံ မ္ာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳလိုသူက တငံျပလာေသာ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာ
န္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံ၏ အတညံျပုခ့ကံကို ေဖာံျပသညံဴအမိနံ ဴကို ဆိုသညံ။
(ဍ )

၊
။
။

( ဎ ) ျမနံမ ာနိုင ံင ဳသ ာဵရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳသ ူ ဆိ ု သ ညံ မ ္ာ နို င ံ ငဳ ေတာံ အတး ငံ ဵ ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မ ှု
ျပုလုပံ သညံဴ နိုငံ ငဳ သာဵကို ဆိုသ ညံ။ ယငံဵ စကာဵရပံတး ငံ ျမနံ မာနိုငံ ငဳကုမ္ပ ဏီမ့ာဵ
အကံ ဥပေဒန္ ငံဴအညီ ဖး ဲ ဴစညံ ဵတညံ ေထာငံ မ္တံပုဳတငံ ထာဵသညံဴ ျမနံ မာကု မ္ပဏီ၊ ရုဳ ဵခးဲ မ့ာဵန္ ငံဴ
အျခာဵစီဵပးာဵေရဵ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵလညံဵ ပါဝငံသညံ။
(ဏ) နိုငံငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူ ဆို သညံ မ္ာ နို ငံငဳေတာံ အတး ငံဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ျပုလု ပံသညံဴ
နိ ု ငံ င ဳ သာဵမဟု တံ သ ူက ို ဆို သ ညံ။ ယငံဵ စကာဵရပံ တး ငံ ျမနံ မာနို ငံ င ဳက ု မ္ပ ဏီ မ့ာဵ
အကံ ဥပေဒန္ င ံဴ အ ညီ ဖးဲ စ
ဴ ညံ ဵတညံ ေထာငံ မ္ တံ ပ ုဳ တ ငံထ ာဵသညံဴ နို ငံငဳျ ခာဵကု မ္ပဏီ၊
ရုဳဵခးဲ၊ အျခာဵစီဵ ပးာဵေရဵအဖးဲ ဴ အစညံဵမ့ာဵန္ငံ ဴ ျပညံ ပနို ငံငဳ တစံ နိုငံ ငဳမ ္ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ
ဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴအညီ ဖးဲ ဴစညံဵထာဵေသာ စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵလညံဵ ပါဝငံသညံ။
(တ)

ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳသ ူ ဆိ ုသ ညံ မ္ ာ နိ ု ငံ ငဳ ေတာံ အ တး င ံဵ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န္ ဳ မှု ကိ ု ဥပေဒန္ င ံဴ အ ညီ
လုပံကိုငံေ ဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိသညံဴ ျမနံ မာနို ငံ ငဳသာဵရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ သူ သို ဴမဟုတံ နိုငံ င ဳ
ျခာဵသာဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူကို ဆိုသညံ။

(ထ)

ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳမ ှု ဆို သ ညံ မ ္ာ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ သ ူက ဤဥပေဒန္ င ံဴ အ ညီ ပိ ု ငံ ဆ ို ငံ သ ည ံဴ
သို ဴမဟုတံ ထိနံဵခ့ုပံသ ညံဴပ စ္စညံဵမ့ာဵကို ဆို သညံ။ ယငံဵ စကာဵရပံတးငံ ပု ဒံမ ၄၀ ပါ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵလညံဵ အပါအဝငံ ျဖစံသညံ။
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( ဒ ) တိုကံရိုကံရ ငံဵ န္ီဵျမှုပံန ္ဳမှု ဆိုသညံ မ္ာ နို ငံ ငဳေတာံအ တးငံဵ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ သူက ဥပေဒန္ င ံဴ
အညီ လု ပံငနံဵတး ငံ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံန္ဳထာဵသညံဴ ပို ငံဆိုငံပစ္စ ညံဵအေပ် ထိ နံဵခ့ုပံ ခးငံဴ သို ဴမဟုတံ
လွှမံဵမိုဵခးငံဴန္ငံဴ လုပံငနံဵစီမဳခနံ ဴခးဲ ခးငံဴတို ဴရ္ိ သညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုကို ဆိုသညံ။
( ဓ ) နိုင ံငဳျ ခာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမ ှု ဆိုသညံ မ္ာ နိုငံငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက နိုငံငဳေတာံအတးငံဵ
ျပုလုပံသညံဴ တိုကံရိုကံရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုကို ဆိုသညံ။
( န ) စီဵ ပးာ ဵေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵ ဆိုသညံမ္ာ(၁) တညံ ဆဲဥပေဒမ့ာဵန္ ငံဴအညီ စီဵ ပးာဵေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံရနံ ဖး ဲ ဴစညံ ဵတညံ ေထာငံ
ထာဵသညံဴ သို ဴမဟု တံ မ္တ ံ ပု ဳတ ငံထာဵသညံ ဴ ကု မ္ပ ဏီ ၊ ရနံ ပုဳ ေငး အ ဖးဲ ၊ဴ အစု စ ပံ ၊
တစံဦဵတညံဵ ပိုငံ ၊ ဖကံစ ပံ၊ စီဵပးာဵေရဵလုပံ ငနံ ဵဆို ငံရာ အသငံ ဵအဖးဲ ဴ သို ဴမဟုတ ံ
အလာဵတူအ ဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵ အပါအဝငံ တရာဵဝငံ စီဵပးာ ဵေရဵ အဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵကို
ဆိုသညံ။
(၂) တညံဆဲ ဥ ပေဒမ့ာဵန္ ငံဴအ ညီ ဖးဲ စ
ဴ ညံဵတညံေထာငံထာဵသညံဴ အဆို ပါ တရာဵဝငံ
စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵ၏ ရုဳဵခးဲတစံခုကို ဆိုသညံ။
( ပ ) လးတ ံလ ပံစ းာ အသုဳဵ ျပုနိုင ံသ ည ံဴေ ငးေ ြကဵ ဆို သညံ မ္ ာ အျပညံျ ပညံ ဆိ ု ငံရ ာ ေငး ေြကဵ
ရနံပုဳေငးအ ဖးဲ ဴ (International Monetary Fund-IMF) ၏ သေဘာတူ ညီခ့ကံစာခ့ုပံ
အပို ဒံ ၃၀ (စ) န္ ငံဴ ၎ငံ ဵကို ျပငံ ဆငံ ေသာ ျပငံဆ ငံခ့ကံတး ငံ အဓိ ပ္ပာယံဖး ငံဴ ဆိုထာဵသညံဴ
အျပညံ ျပညံ ဆိုငံရာ ေငး ေပဵေခ့မှု မ့ာဵအတးကံ လွှဲေ ျပာငံဵေပဵျခငံ ဵမ့ာဵန္ ငံဴ အဓိက နို ငံငဳျခာဵ
ေငးေြကဵေဈဵကးက ံ မ့ာဵတး င ံ က့ယံ က့ယံ ျ ပနံ ဴျပနံ ဴ ေရာငံဵ ဝယံျ ခငံ ဵ ျပုလု ပံ န ို င ံ ွ ပီ ဵ
အျပညံျ ပညံ ဆ ို င ံရာ ေငးေ ြကဵရနံ ပု ဳေ ငး အဖးဲ ဝ
ဴ ငံ နိ ု ငံ င ဳတ စံ နို င ံ ငဳ ၏ သုဳဵ စးဲလ့ကံရ္ိေသာ
ေငးေြကဵကို ဆိုသညံ။
(

) ကငံဵ လးတ ံခ းင ံ ဴန ္င ံ ဴသ ကံသ ာခးင ံ ဴမ ့ာဵ ဆို သ ညံ မ္ာ ရငံဵ န္ ီဵ ျမှ ု ပံ န္ ဳ သူ က ေကာံ မရ္ ငံ ၏
ခးငံဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျ ပုမိ နံ ဴရရ္ိထာဵေသာ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မှုလု ပံင နံဵ မ့ာဵအတးက ံ
ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံန္ငံဴအညီ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူ၏ ေလျှောကံထာဵမှုအေပ် ေကာံမရ္ငံက
စိစစံခးငံဴျပုနိုငံသညံဴ ဝငံေငးခး နံ၊ အေကာကံခးနံန္ငံဴ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာဵ
ကငံဵလးတံခးငံဴန္ငံဴ သကံသာခးငံဴမ့ာဵကို ဆိုသညံ။

( ဗ ) ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ ဆိုသညံ မ္ာ အစို ဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵကျဖစံေစ၊ ယငံဵတို ဴက
အခးငံဴအာဏာအပံန္ငံဵထာဵသညံဴ အစိုဵရမဟုတံသညံဴ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵကျဖစံေစ ခ့မ္တ ံ
ထာဵေသာ သို ဴမဟု တံ အေကာငံအ ထညံေ ဖာံ ေဆာငံရ းက ံေ နေသာ ဥပေဒမ့ာဵ၊
နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ စညံ ဵမ့ဲံဵမ့ာဵ၊ စညံဵကမံ ဵမ့ာဵ၊ လု ပံထုဳဵလု ပံနညံ ဵမ့ာဵ၊ ဆုဳဵျဖတံ ခ့ကံ မ့ာဵ
န္ငံဴ အုပံခ့ုပံေရဵပိုငံဵဆိုငံရာ လုပံေဆာငံခ့ကံမ့ာဵ စသညံတို ဴကို ဆိုသညံ။

4
အခနံဵ (၂)
ရညံရ းယ ံခ ့ကံ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ (က)

နိုငံ ငဳေတာံ န္ငံဴ နို ငံငဳ သာဵတို ဴ၏ အက့ိုဵစီဵ ပးာဵအလို ဴင္ာ သဘာဝပတံ ဝ နံဵက့ငံ န္ငံဴ လူ မ ှု
ပတံဝနံဵက့ငံကို ထိခိုကံမှုမရ္ိေစသညံဴ တာဝနံယူမှုရ္ိေသာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ
ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေစရနံ၊

( ခ ) ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ မ့ာဵန္ ငံဴ ၎ငံ ဵတို ဴ၏ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မှု လု ပ ံ င နံဵ မ့ာဵကိ ု ဥပေဒန္ င ံဴ အ ညီ
အကာအကးယံေပဵရနံ၊
( ဂ ) ျပညံသူတို ဴအတးကံ အလုပံအကိုငံ အခးငံဴအလမံဵမ့ာဵ ေပ်ေပါကံလာေစရနံ၊
(ဃ)

လူသာဵအရငံဵအျမစံ ဖးဳ ဴွဖိုဵလာေစရနံ၊

( င ) စးမံဵေဆာငံရညံျ မငံဴ မာဵသညံဴ ထုတံလု ပံ မှု၊ ဝနံေ ဆာငံမှု၊ ကု နံ သးယံမှုကဏ္ဍမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ
တိုဵတကံေစရနံ၊
( စ ) နညံဵ ပညာ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေ စရနံ၊

၊

စကံ မ ှုက ဏ္ဍ ဖးဳ ဴွဖို ဵ

တိုဵတကံေစရနံ၊
( )
၌

၊

( ဇ ) နိုငံ ငဳသာဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ နို ငံ ငဳတကာအသိုကံအ ဝနံ ဵန္ ငံဴ ယ္ဲံတးဲလု ပံကိုငံ ေဆာငံရးက ံ
နိုငံေစရနံ၊
( ဈ ) နိုငံ ငဳတကာစဳနှု နံဵ န္ငံဴ ညီေသာ စီဵ ပးာဵေရဵလုပံ င နံဵမ့ာဵန္ငံဴ ရငံဵန္ီဵ ျမှုပံ န္ဳ မှုလုပံ ငနံ ဵမ့ာဵ
ေပ်ထးနံဵလာေစရနံ။
အခနံဵ (၃)
ဥပေဒ၏အက့ုဳ ဵဝငံမ ှုန ယံပ ယံ
၄။

ဤဥပေဒသညံ နိ ု င ံ ငဳ ေ တာံ အတး င ံဵ စတငံ အ ာဏာတညံ သ ညံ ဴေ န ဴတး င ံ လု ပံ င နံ ဵလညံ ပ တံ

လု ပံ ကို င ံေ ဆာငံ ရးက ံလ့ကံရ ္ိ သ ညံ ဴ သိ ု ဴမဟု တံ ဤဥပေဒအာဏာတညံ ွ ပီ ဵေနာကံ အသစံ ဖ းဲ စ
ဴ ညံဵ
တညံေ ထာငံလု ပ ံက ို ငံ မ ညံဴ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှု အာဵလု ဳဵ န္ ငံဴ အက့ုဳ ဵဝငံ သကံ ဆိ ုင ံေ စရမညံ။ သိ ု ဴရာတး င ံ
ဤဥပေဒအာဏာမတညံ မီက ျဖစံပးာ ဵလ့ကံရ္ိသညံဴ တညံ ဆဲရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳ မှုဆို ငံရာ အျငငံဵ ပးာဵမှုမ့ာဵ
သို ဴမဟုတံ ဤဥပေဒအာဏာမတညံမီက ခး ငံဴျ ပုမိန ံ ဴရရ္ိွပီဵ လု ပံ ငနံဵလု ပံေ ဆာငံ မှုရပံ ဆို ငံဵ ထာဵသညံဴ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒန္ငံဴ အက့ုဳဵဝငံသကံဆိုငံမှုမရ္ိေစရ။

5
၅။

ဤဥပေဒ၏ အခနံဵ (၂၁) ခခငံ ဵ ခ့ကံျ ပုရမညံဴ အခ့ကံ မ့ာဵ၊ အခနံ ဵ (၂၂) လု ဳျ ခုဳ ေရဵဆို ငံ ရာ

ကငံဵလးတံ ခးငံဴ မ့ာဵမ္ အပ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ ဴအစညံဵ ၏ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ဆို ငံရာ ေဆာငံရးကံခ့ကံ
မ့ာဵသညံ ဤဥပေဒန္ငံဴ သကံဆိုငံေစရမညံ။
အခနံဵ (၄)
ေကာံမ ရ္င ံဖ းဲ ဴစညံဵ ျခငံဵ
၆။

ေကာံမရ္ငံကို ေအာကံပါအတိုငံဵ ဖးဲ ဴစညံဵရမညံ(က)

နိုငံ ငဳေတာံ သမ္မတ က အစိုဵရအဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵထဲ မ္ သငံဴ ေလ့ာံသညံဴ ပု ဂ္ဂိုလံတ စံဦဵ ေရးဵခ့ယံ
အဆိုျပု၍ အစိုဵရအဖးဲ ဴက ခနံ ဴအပံတာဝနံေပဵမညံဴ ဥက္က ဋ္ဌတစံဦဵ၊

(ခ)

ဥက္က ဋ္ဌ

၊

( ဂ ) အဖးဲ ဴဝငံ မ့ာဵအျဖစံ အစို ဵရအဖး ဲ ဴက ခနံ ဴအပံ တာဝနံေပဵမညံဴ သငံဴေလ့ာံ ေသာ ျပညံ ေထာငံ စု
ဝနံှကီဵ ဌာန၊ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ အ
ဴ စညံဵ မ့ာဵမ္ ပုဂ္ဂိုလံ မ့ာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမ္
ကျွမံဵက့ငံသူ မ့ာဵ၊ ပညာရ္ငံ မ့ာဵ၊ ဂုဏံ သိက္ခာ သမာဓိန ္ငံဴ ျပညံဴ စုဳသ ညံဴ သငံဴ ေလ့ာံေသာ
ပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵ၊
(ဃ)
၇။

ေကာံမရ္ငံရုဳဵ အှကီဵအမ္ူဵျဖစံသညံဴ အတးငံဵေရဵမ္ူဵတစံဦဵ။

အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ ျမနံ မာနို ငံ ငဳရငံဵ န္ီဵျမှုပံန ္ဳမှု ေကာံ မရ္ငံကို ပု ဒံမ ၆ ပါ ျပဋ္ဌာနံ ဵခ့ကံ န္ငံဴ အညီ

အတးငံဵေရဵမ္ူဵအပါအဝငံ အဖး ဲ ဝ
ဴ ငံအ နညံဵ ဆုဳ ဵ ကို ဵ ဦဵန္ ငံ ဴ အထကံ “မ”ဂဏနံဵ အေရအတးကံျ ဖငံဴ
ဖးဲ ဴစညံဵတညံေထာငံရမညံ။
၈။
။
၉။

အတးငံဵေရဵမ္ူဵမ္ တစံ ပါဵ ေကာံမရ္ ငံအ ဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ၏ ရာထူဵသကံတ မံဵသညံ အစိုဵရအဖးဲ ၏
ဴ

သကံတမံဵ န္ ငံဴအ ညီ ျဖစံ သညံ။ အတးငံ ဵေရဵမ္ူဵသညံ နိုငံ ငဳဴ ဝနံထ မံဵျဖစံ သညံ န္ငံဴ အညီ နို ငံငဳဴ ဝနံထ မံဵ
ဥပေဒအတိုငံဵ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။
၁၀။

ေကာံမရ္ငံ အဖး ဲ ဝ
ဴ ငံ မ ့ာဵသညံ တစံ ဆကံတ ညံဵ ရာထူဵ သကံ တ မံ ဵ န္ စံှကိမ ံထကံ ပို မိုတာဝနံ

ထမံဵေဆာငံျခငံဵ မရ္ိေစရ။
၁၁။

အစို ဵရအဖးဲ ဴသညံ အစိုဵရတာဝနံယူသညံဴ ေနဴမ္ စ၍ န္ စံလအတး ငံဵ ေကာံ မရ္ ငံအာဵ အသစံ ျပနံလညံ

ဖးဲ ဴစညံဵရမညံ။
၁၂။

ေကာံ မရ္ င ံရု ဳဵ အှကီ ဵအမ္ူ ဵသညံ ေကာံ မရ္ ငံ ၏ အတး ငံဵေရဵမ္ူဵအျဖစံ တာဝနံထမံ ဵေဆာငံ

ရမညံဴအျပငံ ေကာံမရ္ငံကသတံမ္တံေပဵထာဵေသာ အျခာဵလုပံငနံဵတာဝနံ မ့ာဵကိုလညံဵ ထမံဵေဆာငံ
ရမညံ။

6
၁၃။

ေကာံမရ္ငံ ဥက္က ဋ္ဌသညံ ေကာံ မရ္ငံ ၏ လုပံင နံဵတာဝနံ မ့ာဵအနကံ သီဵျခာဵသတံမ္တံ ေပဵေသာ

လုပံင နံဵတာဝနံတ စံရပံရ ပံကို စာျဖငံဴ ေရဵသာဵ၍ ေကာံမရ္ငံရုဳဵ အရာထမံဵတစံ ဦဵဦဵအာဵ တာဝနံေ ပဵ
အပံ နိုငံ သညံ။ ယငံဵ သို ဴ တာဝနံေ ပဵအပံရာတးငံ တာဝနံေ ပဵအပံျခငံဵ ခဳရသူသ ညံ တာဝနံေ ပဵအပံ သညံဴ
စာတးငံ ေဖာံျ ပထာဵေသာ လု ပံင နံဵတာဝနံကို သာ ေဆာငံရးကံရမညံ။ အဆို ပါ လွှဲအ ပံသ ညံဴစ ာအာဵ
မညံသညံဴအခ့ိနံတးငံမ ဆို စာျဖငံဴျပနံလညံရုပံသိ မံဵနို ငံ သညံ။
အခနံဵ (၅)
ေကာံမ ရ္င ံမ ္ နုတ ံထ းက ံျ ခငံဵ ၊ ရပံစ ဲျ ခငံဵ န္င ံဴ လစံလ ပံေ နရာ ျဖညံဴစ းက ံခ နံ ဴထာဵျခငံဵ
၁၄။

ေကာံ မရ္ င ံ ဥက္က ဋ္ဌသညံ တာဝနံ ထမံဵ ေဆာငံ ေ နစဲံ မိ မ ိသ ေဘာဆန္ဒအေလ့ာကံ ရာထူ ဵ မ္

နုတံထးကံလိုလျှေငံ ထို သို ဴနု တံထးကံလိုေြကာငံ ဵကို နို ငံငဳေတာံ သမ္မတ၏ အတညံ ျပုခ့ကံ ျဖငံဴ ျပညံ ေထာငံ စု
အစိုဵရအဖးဲ ဴထဳစာျဖငံဴ တငံျပွပီဵ ရာထူဵမ္နုတံထးကံနိုငံသညံ။
၁၅။

ေကာံ မရ္ င ံ ဥက္က ဋ္ဌမ္ အ ပ က့နံေ ကာံ မရ္ င ံအ ဖးဲ ဝ
ဴ ငံ မ့ာဵ နုတ ံထး ကံ လို ပ ါက ေကာံ မရ္ငံ ဥက္က ဋ္ဌမ္

တစံဆငံဴ အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငံဴ ရာထူဵမ္ နုတံထးကံနိုငံသညံ။
၁၆။

အစိ ု ဵ ရအဖး ဲ သ
ဴ ညံ ေကာံ မ ရ္ င ံ အ ဖး ဲ ဴဝ ငံ တ စံ ဦ ဵ ဦဵအာဵ ေအာကံ ပ ါ အေျခအေနတ စံ ရ ပံ ရ ပံ

ေပ်ေပါကံပါက တာဝနံမ္ ရပံစဲနိုငံသညံ(က)

ဥပေဒအရသတံမ္တံ ေသာ ေဆဵအဖးဲ ဴ၏ စစံေ ဆဵေတး ဴရ္ိခ့ကံ အရ တာဝနံကို ဆကံလကံ
ထမံဵေဆာငံနိုငံစးမံဵ မရ္ိေတာဴသညံအထိ က့နံဵမာေရဵခ့ို ဴယးငံဵျခငံဵ၊

( ခ ) ကးယံလးနံျခငံဵ၊
( ဂ ) တရာဵရုဳဵတစံခုခုက ျပစံမှုေြကာငံဵအရ ျပစံဒဏံခ့မ္တံခဳရျခငံဵ ၊
(ဃ)

တရာဵရုဳဵတစံခုခုက လူမးဲအျဖစံေြကညာခဳရျခငံဵ၊

( င ) မိမိအာဵေပဵအပံထာဵေသာ တာဝနံမ့ာဵကို ေက့ပးနံစးာ မေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ။
၁၇။

အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ(က)

ရာထူ ဵ မ္ နုတ ံထ းက ံ ျ ခငံ ဵ ေြကာငံဴ ျ ဖစံေ စ၊ တာဝနံ မ ္ ရပံ စ ဲ ခ ဳရ ျခငံ ဵ ေြကာငံဴ ျ ဖစံေ စ၊
ကး ယ ံ လ း န ံ ျ ခငံ ဵ ေြကာငံ ဴ ျ ဖစံ ေ စ၊ အျခာဵအေြကာငံ ဵ တစံ စု ဳတ စံရာေြကာငံ ဴျ ဖစံေ စ
ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဴဝငံေနရာလစံလပံလျှေငံ ဤဥပေဒန္ငံဴ နညံဵဥပေဒမ့ာဵပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံတို ဴ
န္ငံဴအညီ အဖးဲ ဴဝငံအသစံ ျဖညံဴစးကံခနံ ဴထာဵရမညံ။

( ခ ) လစံလပံေ သာရာထူဵသညံ ေကာံမရ္ ငံဥက္က ဋ္ဌရာထူဵ ေနရာျဖစံ ပါက အသစံျ ဖညံဴ စးက ံ
ခနံ ဴထာဵျခငံဵ မျပုနိုငံမီအတးငံဵ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌကိုျဖစံေစ၊ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဴဝငံတစံဦဵဦဵကို
ျဖစံ ေ စ ဥက္က ဋ္ဌ၏ လု ပံ င နံဵ တာဝနံ မ့ာဵကိ ု ထမံဵ ေဆာငံရ နံ အတးကံ ယာယီတာဝနံေပဵ
ခနံ ဴအပံနိုငံသညံ။
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၁၈။

ရာထူဵမ္နုတံထးကံျခငံဵ သို ဴမဟုတံ တာဝနံမ္ရပံစဲခဳရျခငံဵမ္တစံ ပါဵ လကံရ္ိတာဝနံ ထမံဵေဆာငံ

ေနေသာ ေကာံ မရ္ငံအ ဖးဲ ဴဝငံ မ့ာဵသညံ ေကာံ မရ္ငံအ ဖးဲ ဴဝငံ အသစံခ နံ ဴအပံွ ပီဵ သညံဴ အခ့ိ နံအထိ မိမိ ၏
လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို ဆကံလကံထမံဵေဆာငံရမညံ။
၁၉။

ပု ဒ ံ မ ၉ ပါ ရာထူ ဵ သကံတ မံဵ န္ င ံဴ စပံ လ့ဲံ ဵ၍ မညံ သ ို ဴပငံ ပါရ္ိေ စကာမူ လစံလ ပံရာထူ ဵတး င ံ

ပု ဒ ံ မ ၁၇ အရ ျဖညံဴ စ းကံ ခ နံ ဴထာဵျခငံဵ ခဳရ သညံ ဴ ေကာံ မ ရ္ ငံ ဥ က္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိ ယဥက္က ဋ္ဌန္ ငံဴ အဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ၏
ရာထူဵသကံတမံဵသညံ ၎ငံဵအစာဵထိုဵသညံဴ ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဴဝငံ၏ က့နံရ္ိသညံဴသကံတမံဵအတးကံသာ
ျဖစံရမညံ။
၂၀။

အတးငံဵေရဵမ္ူဵသညံ ေကာံမရ္ ငံ ၏ ေန ဴစဲံလု ပံင နံဵတာဝနံမ့ာဵန္ငံဴ ေကာံ မရ္ငံ ၏ ကိ စ္စအ ဝဝ

န္ငံဴသကံဆိုငံသညံဴ အုပံခ့ုပံေရဵန္ငံဴ စီမဳခနံ ဴခးဲေရဵလုပံငနံဵ မ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရနံ တာဝနံရ္ိသညံ။
၂၁။

ေကာံမရ္ငံ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံတ စံ ဦဵသညံ ေကာံ မရ္ ငံ သ ို ဴ တငံ ျ ပလာသညံဴ အဆိ ုျ ပုခ့ကံ န ္ ငံဴ စ ပံလ့ဲံဵ ၍

တိ ုက ံရ ို က ံ သို ဴမဟု တံ သး ယံ ဝ ို ကံ ၍ အက့ိ ုဵစီ ဵ ပး ာ ဵပါဝငံ ပ တံ သ ကံ မှုရ ္ိေ နသညံ ဆ ိ ု ပါက အဆိုပါ
အက့ိုဵစီဵပးာ ဵ ပါဝငံ ပတံ သကံမှုရ္ိ သညံ ဆိုသ ညံဴအ ေြကာငံဵ ကို ေကာံ မရ္ငံသို ဴ အတိအလငံဵထုတံေ ဖာံ
ေျပာဆိုရမညံ။ အဆိုပါထုတံေဖာံေျပာဆိုခ့ကံကို ေကာံမရ္ငံ၏ အစညံဵအေဝဵမ္တံတမံဵတးငံ မ္တံတမံဵ
ျပုရမညံျ ဖစံွပီဵ အဆို ပါအဖးဲ ဝ
ဴ ငံသ ညံ ၎ငံဵအဆိုျ ပုခ့ကံန္ ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ ငံ၏ ဆုဳဵျဖတံခး ငံဴ၊
လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုန္ငံဴ ေဆးဵေနးဵမှုတို ဴတးငံ ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵ မရ္ိေစရ။
၂၂။

ေကာံမရ္ငံ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံတ စံ ဦဵသညံ ေကာံ မရ္ ငံ သိ ု ဴတငံ ျ ပလာသညံဴ အတညံ ျပုေလျှောကံထာဵလွှာ

န္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ တိုကံရိုကံ သိ ု ဴမဟုတံ သးယံဝိုကံ ၍ အက့ိုဵစီဵ ပးာဵ ပါဝငံပတံ သကံ မှုရ္ိေနသညံ ဆိုပါက
အဆို ပါအက့ိုဵစီဵ ပးာဵ ပါဝငံပတံ သကံမ ှုရ္ိသညံ ဆို သညံဴ အေြကာငံဵကို ေကာံ မရ္ငံရုဳဵ သို ဴ အတိအလငံဵ
ထုတံေဖာံေျပာဆိုရမညံ။ အဆိုပါ ထုတံေဖာံေျပာဆိုခ့ကံကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵတးငံ မ္တံတမံဵျပုထာဵရမညံ။
အဆိုပါအဖးဲ ဴဝငံသညံ ၎ငံဵအတညံျပု ေလျှောကံထာဵလွှာန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ေကာံမရ္ငံရုဳဵ၏ လုပံငနံဵစဲံတးငံ
ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵ မရ္ိေစရ။
အခနံဵ (၆)
ေကာံမ ရ္င ံ၏ တာဝနံန ္င ံဴလ ုပ ံပ ိုင ံခ းင ံဴမ ့ာဵ
၂၃။

ေကာံမရ္ငံ သညံ မိမိ ၏ လုပံ ပို ငံခး ငံဴမ့ာဵကို ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ မဆနံ ဴက့ငံလျှေင ံ

လးတံလပံစးာ ေဆာငံရးကံခးငံဴရ္ိသညံ။
၂၄။

ေကာံမရ္ငံ၏တာဝနံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ (က)

နိုငံငဳေတာံ၏ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုျမှငံဴတငံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
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( ခ ) နိ ု ငံ င ဳအ တး င ံဵ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ သူ မ့ာဵန္ ငံ ဴ ရငံ ဵ န္ီ ဵ ျမှု ပံ န ္ဳရ နံ စိတံ ဝ ငံစာဵသူ မ့ာဵအတးက ံ
ေပါငံ ဵ စပံ ညှ ိ နှို င ံဵ ကူ ည ီေ ဆာငံရ းက ံေ ပဵရနံ အဓိက တာဝနံ ရ္ိ သ ညံဴ ရုဳ ဵ ဌာနအျဖစံ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
( ဂ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵန္ငံဴ ယငံ ဵတို ဴ၏ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မ ှုမ ့ာဵကို လးယံကူေခ့ာေမး ဴေစေရဵ
အတးကံ ကူညီပဳဴပိုဵေဆာငံရးကံေပဵျခငံဵ၊
(ဃ)

ျပညံေထာငံ စုဝ နံှကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ တို ငံဵေဒသှကီဵန္ ငံဴ ျပညံ နယံအ စိုဵရမ့ာဵက တာဝနံ
ယူမှုရ္ိေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံ ငနံဵ မ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေရဵအတးကံ စီဵ ပးာဵေရဵေမျှောံမ္ နံဵ
ခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံျ ခငံ ဵန္ ငံဴ အေကာငံ အထညံေ ဖာံျ ခငံဵတိ ု ဴ ေဆာငံရးကံရာတး ငံ ရငံဵ န္ီဵ
ျမှုပံန္ဳမှုဆိုငံရာ မူဝါဒမ့ာဵကို အြကဳျပုျခငံဵ၊

( င ) ေကာံမရ္ငံရုဳဵ ဝနံ ထမံဵ မ့ာဵအတး ကံ မူ ဝ ါဒလမံ ဵ ေွှ န ံ ခ့ကံ မ့ာဵ သို ဴမဟုတံ အြကဳျပု
တိုကံတးနံဵခ့ကံမ့ာဵကို ထုတံျပနံျခငံဵ၊
( စ ) ေကာံ မရ္ င ံ ၏ လုပ ံ ငနံဵေဆာငံရး ကံ ခ့ကံ မ့ာဵကိ ု နိ ုင ံ ငဳေ တာံ သ မ္မ တ န္ ငံဴ အစိ ုဵရအဖးဲ သ
ဴ ို ဴ
သုဳဵလတစံှကိမံ တငံျပအစီရငံခဳျခငံဵ၊
(ဆ)

ေကာံ မ ရ္ င ံ က ခး င ံဴ ျ ပုေသာ ရငံ ဵ န္ ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မ ှုလ ု ပ ံ င နံ ဵ မ့ာဵ၏ ေဆာငံရးကံွပီ ဵစီဵ မှုန္ င ံဴ
တိုဵတကံ ျဖစံ ေပ်မှု အေျခအေနမ့ာဵကို အစို ဵရအဖးဲ ဴမ္တစံ ဆငံဴ ျပညံေထာငံ စုလွှတံေတာံ သို ဴ
န္စံစဲံ တငံျပအစီရငံခဳျခငံဵ၊

( ဇ ) ျပညံေထာငံ စုနယံေ ျမအပါအဝငံ တိုငံဵေဒသှကီဵ န္ငံဴ ျပညံ နယံ မ့ာဵ စီဵ ပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵ
တိုဵတကံေရဵအတးကံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵအရလညံဵေကာငံဵ၊ သဘာဝ
အရငံဵအျမစံ အေနအထာဵအရလညံဵေကာငံဵ၊ အလု ပံအကို ငံ အခးငံဴ အလမံ ဵရရ္ိေရဵ
အတးကံလညံဵေကာငံဵ ျပညံ ေထာငံ စုအ စိုဵရအဖးဲ ဴက ခး ငံဴျ ပုေပဵနိုင ံသ ညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မ ှု
လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေနျပညံေတာံေကာငံစီ၊ တိုငံဵေဒသှကီဵန္ငံဴ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴမ့ာဵန္ငံဴ
ညှိနှိုငံဵ၍ လုပံပိုငံခးငံဴ ခးဲေဝသတံမ္တံေပဵျခငံဵ၊
( ဈ ) ျပညံတး ငံဵ၊ ျပညံပရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှုလုပံ င နံဵမ့ာဵ လးယံက ူေစရနံလညံဵေကာငံဵ၊ အာဵေပဵ
အေထာကံအကူျပုရနံလညံဵေကာငံဵ အစိုဵရအဖးဲ ဴသို ဴ အြကဳျပုတငံျပ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ည)

သဘာဝသယဳဇာတ ပစ္စ ညံဵကိုျ ဖစံေ စ၊ ေရ္ဵေဟာငံဵဝတ္ထ ုပစ္စ ညံဵကို
ျဖစံ ေ စ ေတး ဴရ္ ိ လျှေငံ အေြကာငံ ဵြကာဵျခငံ ဵ မျပုဘဲ လကံဝယံသိ မံဵ ဆညံဵထာဵျခငံဵ၊
ပုဳ သဏ္ဌာနံေျပာငံ ဵလဲ ျခငံ ဵ၊ ေဖ့ာကံ ဖ့ကံျခငံ ဵ အစရ္ိ သညံ တို ဴကို ျပုလု ပံေြကာငံဵ သိရ္ိရပါက
သကံဆိုငံရာ တရာဵဥပေဒ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵ စညံဵကမံဵမ့ာဵန္ငံဴအညီ အေရဵယူျခငံဵ၊

( ဋ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ န္ ငံဴ ၎ငံဵ ၏ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု အာဵ ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ ျပုလုပံေ သာ
နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ စညံဵမ့ဲံဵ၊ စညံဵကမံဵ၊ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ၊ အမိနံ ဴ၊ ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ
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န္ င ံဴ လု ပံ ထု ဳဵလု ပံ န ညံဵ စာခ့ုပံ ပါအခ့ကံ မ့ာဵန္ ငံ ဴအ ညီ လိုကံနာေဆာငံရးကံမှုရ္ိ မရ္ိ
စိစ စံျ ခငံဵ ၊ လိုကံနာေဆာငံရးကံမှု မရ္ိ ပါက လိုကံနာေဆာငံရးကံေ စျခငံဵ န္ ငံဴ လိုကံနာ
ေဆာငံရး ကံ မှု မ ရ္ိေ သာ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န္ ဳ သူ န ္ ငံဴ ၎ငံဵ ၏ ရငံ ဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မ ှုလု ပ ံ င နံ ဵ မ့ာဵက ို
ဥပေဒန္ငံဴအညီ အေရဵယူျခငံဵ၊
( ဌ ) ကငံဵလးတံ ခးငံဴ၊ သကံ သာခးငံဴ မ့ာဵန္ ငံဴ ကနံ ဴသတံ သညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လုပံ ငနံဵ အမ့ိုဵ
အစာဵမ့ာဵကို ျပနံလညံ သုဳဵ သပံျ ခငံဵန္ ငံဴ သုဳဵ သပံေတး ဴရ္ိခ့ကံမ့ာဵအာဵ အစိုဵရအဖးဲ ဴသို ဴ
အစီရငံခဳ တငံျပျခငံဵ၊
( ဍ ) အစိုဵရအဖးဲ ဴက အခါအာဵေလ့ာံစးာ ေပဵအပံေသာ တာဝနံမ့ာဵကို ထမံဵေဆာငံျခငံဵ။
၂၅။

ဤဥပေဒပါ လု ပံ င နံဵ တာဝနံ မ့ာဵကို အေကာငံ အထညံေ ဖာံ ေဆာငံရး ကံ နိ ု ငံရ နံ အလိ ု ဴင္ာ

ေကာံမရ္ငံ၏လုပံပိုငံခးငံဴ မ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံသညံ(က)

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ျမှငံဴတ ငံ မညံဴကဏ္ဍ၊ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ မှုလုပံ င နံဵ ေဆာငံရးကံရနံ ကနံ ဴသတံ
သညံဴ၊ တာဵျမစံ သညံဴ ရငံဵန္ီဵ ျမှု ပံန္ဳ မှု လုပံ င နံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို သတံမ ္တံ၍ အစိုဵရ
အဖးဲ ဴ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ ထုတံျပနံျခငံဵ၊

( ခ ) နိ ု ငံ င ဳေ တာံအ တး ကံ မဟာဗ့ူဟာအရ အေရဵပါသညံဴ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳ မှုလုပံ ငနံဵ အမ့ိုဵ
အစာဵမ့ာဵ၊ မတညံေ ငးရငံဵ ှကီဵ မာဵသညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှု လုပံ ငနံ ဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊
သဘာဝပတံ ဝ နံဵ က့ငံ န ္င ံဴ ေဒသခဳလ ူထ ုအ ေပ် ှကီ ဵ မာဵစး ာ သကံေရာကံ မှု ျဖစံေ ပ်
ေစနို ငံသညံဴ ရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳမှုလုပံငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို အစို ဵရအဖး ဲ ဴ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ
သတံမ္တံျခငံဵ၊
( ဂ ) ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူက ေကာံ မရ္ င ံသ ို ဴ တငံ ျ ပလာသညံဴ အဆိျု ပုခ့ကံ သညံ နိုငံ ငဳေတာံ ၏
အက့ိုဵစီဵပးာဵကို ျဖစံထးနံဵေစနိုငံသညံဴအျပငံ ဥပေဒတစံရပံရပံန္ငံဴ ညီေးတံမှုရ္ိေြကာငံဵ
စိစစံေတး ဴရ္ိပါက ခးငံဴျပုမိနံ ဴကို ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူအာဵ ထုတံေပဵျခငံဵ၊ ယငံဵအေျခအေနမ့ာဵ
န္ငံဴ မကိုကံညီပါက ျငငံဵပယံျခငံဵ၊
(ဃ)

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူက ေကာံ မ ရ္ င ံ သ ို ဴ အတညံ ျ ပုေလျှောကံ ထာဵလွှ ာကို ျပညံ ဴ စု ဳ စ းာ တငံျပ
လာလျှေငံ လိုအ ပံသ ညံဴ စိစ စံမှု မ့ာဵျပုလုပံ၍ ဥပေဒတစံရ ပံရပံ န္ငံဴ ဆနံ ဴက့ငံမှု မရ္ိပါက
အတညံျပုမိနံ ဴကို ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူအာဵထုတံေပဵျခငံဵ ၊

( င ) ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူက ခး ငံ ဴျ ပုမိ နံ ဴသကံတ မံဵ သို ဴမဟု တံ အတညံ ျ ပုမိ န ံ ဴ သကံ တ မံ ဵက ို
တိုဵျမှ ငံဴေပဵရနံျ ဖစံေ စ၊ ျပငံ ဆ ငံေ ပဵရနံ ျ ဖစံ ေ စ တငံ ျ ပလာလျှေငံ စိ စ စံ ၍ ခးငံဴျ ပုျခငံဵ
သို ဴမဟုတံ ျငငံဵပယံျခငံဵ၊
( စ ) လိုအပံပါက ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူထဳမ္ ၎ငံဵ၏ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုန္ငံဴ သကံဆိုငံသ ညံဴ အေထာကံ
အထာဵမ့ာဵကိုျဖစံေစ၊ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကိုျဖစံေစ တငံျပရနံ ေတာငံဵခဳရယူျခငံဵ၊
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( )

ရငံ ဵန္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ သူ က ခး ငံ ဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတ ံ အတညံျ ပုမိ န ံ ဴရရ္ ိရ နံ ေကာံ မရ္င ံ သို ဴ ပူဵတ းဲ
တငံျ ပခဲဴ ေ သာ စာခ့ုပံ စာတမံ ဵ အေထာကံ အထာဵမ့ာဵသညံ မ္ န ံက နံ မှု မရ္ိေြကာငံဵ
သို ဴမဟုတံ ခး ငံဴျပုမိန ံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံ ျပုမိ နံ ဴပါ စညံဵကမံဵ ခ့ကံမ့ာဵအတိ ုငံဵ လိုကံ နာ
ေဆာငံရးကံျခငံ ဵမရ္ိေြကာငံ ဵ ခို ငံလုဳေသာ သကံ ေသခဳ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ ေပ်ေပါကံလျှေငံ
တညံဆဲဥပေဒန္ငံဴအညီ အေရဵယူနိုငံရနံ စီမဳေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

( ဇ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံန္ငံဴအညီ ကငံ ဵလးတံခးငံဴန္ငံဴသကံ သာခး ငံဴမ့ာဵ
ခဳစာဵခးငံဴျပုရနံ တငံျပေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ လိုအပံသလို စိစစံခးငံဴျပုေပဵျခငံဵ၊
( ဈ ) အခး နံကငံဵလးတ ံခး ငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံ သ ာခး ငံ ဴ သိ ု ဴမဟု တံ န္ စံရ ပံ စလု ဳဵ အာဵ ခဳ စာဵခး င ံဴ
မျပုသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လု ပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငံဴ
သတံမ္တံျခငံဵ၊
(ည)

ဤဥပေဒအရ ေကာံ မရ္ ငံ၏ လုပံငနံဵတာဝနံ မ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရနံအလို ဴင္ာ သကံ ဆိုငံသညံဴ
အစိုဵရဌာန၊ အစို ဵရအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ ငံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူမ့ာဵ အပါအဝငံ အျခာဵလိုအပံ ေသာ
အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵထဳ မ္ ေကာံ မရ္ ငံ၏လု ပံငနံဵတာဝနံ န္ငံဴ သကံ ဆိုငံ သညံဴ အကူ အညီ မ့ာဵန္ ငံဴ
သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ေတာငံဵခဳရယူျခငံဵ၊

( ဋ ) ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵကို ေအာငံျမငံစးာ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနိုငံရနံ
အတးကံ လိုအပံသညံဴ အစီအမဳမ့ာဵ ခ့မ္တံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
( ဌ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုလု ပံ ငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵေပ်မူ တညံ၍ သငံဴ ေလ့ာံသညံဴ တညံေ ဆာကံေရဵ
ကာလ သို ဴမဟုတံ ျပငံဆငံခ့ိနံကာလကို စိစစံခးငံဴျပုျခငံဵ၊
( ဍ ) အေကာကံခး နံ ဦဵစီဵ ဌာနမ္ ထုတံျပနံထာဵေသာ ယာယီ တငံ သးငံဵ ျခငံဵ ဆိုငံရာ လု ပံထုဳဵ
လုပ ံန ညံဵ မ့ာဵအရ ျပညံ ပ မ္တ ငံ သ းင ံဵေသာ စကံန ္ ငံဴ စကံပ စ္စည ံဵကိရိယ ာမ့ာဵ ယာယီ
တငံ သးငံဵျခငံဵန္ ငံဴစပံလ့ဲံ ဵ၍ သကံ ဆိုငံရာဝနံှကီ ဵဌာနမ့ာဵန္ ငံဴ ညှိ နှိုငံဵွပီဵ ကငံ ဵလးတံခးငံဴန္ငံဴ
သကံသာခးငံဴမ့ာဵကို စိစစံခးငံဴျပုျခငံဵ၊
( ဎ ) ဤဥပေဒအာဵ ထိေရာကံ စးာ အေကာငံအထညံေ ဖာံ ေဆာငံရးကံရာတး ငံ အျငငံဵပးာဵမှု
ေျဖရ္ငံဵ သညံဴ အ ဆငံဴ သို ဴ မေရာကံရ ္ိ မ ီ အျငငံ ဵ ပး ာဵမှု မ့ာဵအာဵ စနစံတ က့ စိ စ စံျ ခငံဵ ၊
အေြကာငံဵအရငံဵအျမစံ ေဖာံ ထု တံ ျ ခငံ ဵ၊ တုဳ ဴျပနံ ျ ခငံ ဵ၊ စုဳ စ မံ ဵေမဵျမနံဵ ျခငံ ဵ၊ နစံ နာ
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵျခငံဵစသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံနိုငံေသာ စနစံတစံခ ု
တညံေထာငံျခငံဵန္ငံဴ စီမဳခနံ ဴခးဲျခငံဵ။
၂၆။

ေကာံမရ္ငံရုဳဵသညံ မ္တံပုဳတငံျခငံဵအပါအဝငံ အျခာဵေသာ အေထးေထးဝနံေဆာငံစရိတံမ့ာဵကို

သတံမ္တံျခငံဵန္ငံဴ ေကာကံခဳျခငံဵတို ဴကို ျပုလုပံနိုငံသညံ။

11
၂၇။

ေကာံမရ္ငံသညံ မိမိ၏လုပံ ငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရာတးငံ ေကာံမတီမ့ာဵန္ငံဴ အဖးဲ ဴငယံ

မ့ာဵကို လိုအပံသလို ဖးဲ ဴစညံဵနိုငံသညံ။
၂၈။

ေကာံမရ္ငံ သညံ မိ မိ၏ လု ပ ံ င နံဵ တာဝနံ မ့ာဵကို အေကာငံ အထညံ ေ ဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးင ံ

ေကာံမရ္ငံရုဳဵ ခးဲမ့ာဵကို ျပညံတးငံ ဵ၌ျဖစံ ေစ၊ ျပညံပ ၌ျဖစံေ စ အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ သေဘာတူခး ငံဴျ ပုခ့ကံျ ဖငံဴ
လိုအပံသလို ဖးငံဴလ္စံနိုငံသညံ။
အခနံဵ (၇)
အစညံဵ အေဝဵက့ငံဵ ပျခငံဵ
၂၉။

အစညံဵအေဝဵမ့ာဵကို ေအာကံပါအတိုငံဵ က့ငံဵပေဆာငံရးကံရမညံ(က)

ေကာံမရ္ငံ၏ ပုဳမ္နံအစညံ ဵအေဝဵမ့ာဵကို တစံလလျှေငံ အနညံဵဆုဳဵတစံှကိ မံ က့ငံဵပျခငံ ဵ၊

( ခ ) လိုအပံပါက အထူဵအစညံဵအေဝဵ က့ငံဵပျခငံဵ။
၃၀။

ေကာံမရ္ငံ ဥက္က ဋ္ဌသညံ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵတး ငံ သဘာပတိ အျဖစံ ေဆာငံရးကံရမညံ ။ အစညံဵ

အေဝဵသို ဴ ဥက္က ဋ္ဌမတကံေရာကံနိုငံသညံဴအခါ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌက သဘာပတိအျဖစံ ေဆာငံရးကံရမညံ။
၃၁။

အစညံ ဵအေဝဵ က့ငံဵ ပရာတးငံ ဥက္က ဋ္ဌ သို ဴမဟုတံ ဒုတိယ ဥက္က ဋ္ဌအပါအဝငံ ေကာံ မရ္ငံအ ဖးဲ ဴဝငံ

ဦဵေရ၏ ထကံဝကံေက့ာံတကံေရာကံမ္သာ အစညံဵအေဝဵအထေျမာကံသညံ ။
၃၂။

ေကာံမရ္ငံ သညံ အစညံဵ အေဝဵတကံေရာကံသ ညံဴ အဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ၏ ထကံဝကံေက့ာံ သေဘာ

တူညီခ့ကံျ ဖငံဴ ဆုဳဵ ျဖတံ ခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံရ မညံ။ ယငံဵ ဆုဳဵျဖတံ ခ့ကံကို အစညံဵ အေဝဵ တကံေရာကံ
နိုငံျ ခငံဵမရ္ိ သညံဴ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံ မ့ာဵက ကနံ ဴကးကံျ ခငံဵ၊ ျငငံဵပယံျ ခငံဵ၊ ျပငံဆ ငံေျပာငံ ဵလဲရနံ အဆိုျ ပုျခငံဵ
တို ဴကို ေဆာငံရးကံခးငံဴမရ္ိေစရ။
၃၃။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ပညာရပံ ဆို ငံရာ ကျွမံဵက့ငံ မှုလိုအ ပံသ ညံဴ ကိစ္စရပံ မ့ာဵအတးကံ သကံ ဆိုငံရာ

ဌာနမ့ာဵန္ ငံဴ ျပငံ ပအဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵမ္ ကျွမံဵက့ငံ သူ မ့ာဵကို အစညံဵအေဝဵသို ဴ တကံေရာကံေ ဆးဵေနးဵ
ေပဵရနံ ဖိတံြကာဵနိုငံသညံ။
၃၄။

ေကာံမရ္ငံ သညံ အစညံဵအေဝဵသို ဴ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံ န္ဳသူ သို ဴမဟု တံ ၎ငံဵကို အေထာကံအ ကူျပုမညံဴ

သူမ့ာဵအာဵ တကံေရာကံရ္ငံဵလငံဵတငံျပခးငံဴန္ ငံဴ ေဆးဵေနးဵခးငံဴျပုနိုငံသညံ ။
၃၅။

ေကာံမရ္ငံ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံ မ့ာဵသညံ ၎ငံဵတို ဴ၏ ထူဵျခာဵသညံဴ ေဆာငံရးကံခ့ကံ မ့ာဵကို ေကာံမရ္ငံ ၏

အနီဵကပံဆုဳဵ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵတး ငံ တငံျပ၍ အတညံျပုခ့ကံရယူရမညံ။

12
အခနံဵ (၈)
အဆိုျ ပုခ့ကံ တငံသ းင ံဵ ျခငံဵ
၃၆။
(

)

နိ ု င ံ င ဳ ေ တာံ အတး ကံ မဟာဗ့ူဟာအရ အေရဵပါသညံ ဴ ရငံ ဵ န္ီ ဵ ျမှု ပံ န ္ ဳ မ ှုလ ု ပ ံ င နံ ဵ
အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊

( ခ ) မတညံေငးရငံဵ ှကီဵမာဵသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံ ဵ အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ၊
( ဂ ) သဘာဝပတံ ဝနံ ဵက့ငံ န္ငံဴ ေဒသခဳလူထုအေပ် ှကီ ဵမာဵေသာ သကံေရာကံ မှုျဖစံ ေစနို ငံသညံဴ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ မ့ာဵ၊
(ဃ)

နိုငံငဳေတာံပိုငံေျမန္ငံဴ အေဆာကံအအုမ
ဳ ့ာဵ အသုဳဵျပုသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊

( င ) ေကာံမရ္ငံ သို ဴ အဆိုျ ပုခ့ကံ တငံျ ပေစရနံ အစိုဵရအဖးဲ ဴက သတံမ္တံထာဵသညံဴ ရငံဵ န္ီဵ
ျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ။
အခနံဵ (၉)
အတညံျ ပုေလျှောကံထ ာဵလွှာ တငံသ းင ံဵ ျခငံဵ
၃၇။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ ပု ဒံမ ၃၆ ပါ လုပံ င နံဵမ့ာဵမ္တ စံပါဵ အျခာဵရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှု လုပံ ငနံ ဵမ့ာဵ

န္ငံဴ ပတံသ ကံ၍ ေကာံ မရ္ငံ သို ဴ အဆိုျပုခ့ကံ တငံျ ပရနံ မလို။ သို ဴရာတး ငံ ဤဥပေဒ၏ အခနံ ဵ (၁၂)
ေျမအသုဳ ဵျပုခး ငံ ဴ န္ ငံ ဴ

၇၅၊ ၇၇ န္ ငံ ဴ ၇၈

ကငံ ဵလး တံ ခ း ငံ ဴ၊ သကံ သာခးငံဴတ စံရပံရ ပံကိုျဖစံေ စ၊

တစံရပံရပံထကံ ပို၍ ျဖစံေ စ၊ အာဵလုဳဵကိုျ ဖစံေစ ခဳစာဵနို ငံရနံအလို ဴင္ာ သတံမ္တံ ပုဳ စဳျဖငံဴ အတညံျပု
ေလျှောကံထာဵလွှာကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵသို ဴ တငံျပရမညံ။
၃၈။

အတညံျ ပုေလျှောကံထာဵလွှာ တငံသး ငံဵရာတး ငံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳ မှုလုပံ ငနံဵ အမ့ိုဵအစာဵအလိုက ံ

သကံဆို ငံရာအဖးဲ ဴအစညံဵ ၏ ခး ငံဴျ ပုခ့ကံ သို ဴမဟုတံ လိုငံ စငံ သို ဴမဟုတံ ပါမစံ သို ဴမဟုတံ အလာဵတူ
စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။
၃၉။

ပုဒံမ ၃၇ အရ တငံျပလာေသာ အတညံျပုေလျှောကံထာဵလွှာကို ေကာံမရ္ငံရုဳဵသညံ လိုအပံသညံဴ

စိစ စံမှု မ့ာဵျပုလုပံွ ပီဵ ျပညံဴစုဳ ပါက လကံခဳ ျခငံဵ၊ ျပညံဴ စုဳမှု မရ္ိပါက ျပငံ ဆ ငံျဖညံဴ စးကံ၍ ျပနံလ ညံတငံ ျပ
ေစျခငံဵ ျပုနိုငံသညံ။

13
အခနံဵ (၁၀)
ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳမ ှု လုပ ံင နံဵ အမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵ သတံမ ္တ ံျ ခငံဵ
၄၀။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုတးငံ ေအာကံပါတို ဴလညံဵ အပါအဝငံျဖစံသညံ(က)
(

၊

) ေရွှ ဴေျပာငံ ဵနို ငံေ သာပစ္စည ံဵ ၊ မေရွှ ဴမေျပာငံ ဵနို ငံ ေသာပစ္စည ံဵ န္ ငံ ဴ အျခာဵပစ္စည ံဵ ဆိ ုင ံရာ
အခး င ံဴအ ေရဵမ့ာဵ၊ ေငး သ ာဵ၊ အေပါငံ ပ စ္စ ည ံဵ မ့ာဵ၊ အေပါငံ ခဳ ခ း ငံဴ န ္ ငံ ဴ ေပါငံ န ္ဳ ခး င ံဴ မ့ာဵ၊
စကံပစ္စညံဵ၊ စကံကိရိယာမ့ာဵ၊ စကံအပိုပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆကံစပံအသုဳဵအေဆာငံမ့ာဵ၊

( ဂ ) ကု မ ္ပဏ ီ တ စံ ခ ု ၏ အစုရ ္ ယံ ယာမ့ာဵ၊ စေတာဴ ( ခံ ) မ့ာဵန္ င ံဴ ဒီ ဘ ငံ ခ့ာေခ် ေငးေခ့ဵ
သကံေသခဳ လကံမ္တံမ့ာဵ၊
(ဃ)

နညံဵ ပညာ ကျွမံဵက့ငံ မှု၊ တီထးငံ မှုမူ ပို ငံခး ငံဴ၊ စကံမ ှုဒီဇို ငံဵ၊ ကုနံ အမ္တံ တဳဆိ ပံ မူပို ငံခး င ံဴ
အပါအဝငံ ဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴအညီ အသိဉာဏံပစ္စညံဵဆိုငံရာ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ၊

( င ) ေငးေရဵေြကဵေရဵဆိုငံရာ တနံဖိုဵတစံရပံအျဖစံထာဵရ္ိသညံဴ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ ေငးေြကဵ
အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ သို ဴမဟုတံ ေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵ၊
( စ ) အက့ိုဵအျမတံ ခးဲေ ဝသညံဴ သေဘာတူ စာခ့ုပံ မ့ာဵ သို ဴမဟုတ ံ ထု တံ လု ပံ ျ ခငံ ဵ ၊ စီ မ ဳ
ခနံ ဴခးဲျ ခငံ ဵ၊ ေဆာကံ လု ပံျ ခငံ ဵ၊ အလုဳ ဵ စုဳ တာဝနံယ ူ ေဆာငံရ းကံ သ ညံဴ စနစံအ ပါအဝငံ
သေဘာတူစာခ့ုပံပါ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ၊
(ဆ)

သဘာဝသယဳ ဇာတပစ္စညံ ဵမ့ာဵ ရ္ာေဖးျ ခငံ ဵန္ ငံဴ စမံ ဵသပံတိုငံ ဵတာျခငံဵ၊ ထုတံလု ပံျခငံဵ
ဆိုငံရာ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵအပါအဝငံ သကံဆိုငံရာဥပေဒ သို ဴမဟုတံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ
ေပဵအပံထာဵသညံဴ လုပံငနံဵဆိုငံရာ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ။

၄၁။

ေအာကံ ပါရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မှုလ ု ပံ င နံဵ မ့ာဵကိ ုတ ာဵျမစံ သ ညံ ဴ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှုလု ပံင နံဵမ့ာဵအျဖစံ

သတံမ္တံသညံ(က)

နိ ု ငံ င ဳေ တာံအ တး င ံဵ သို ဴ ေဘဵအန္တရာယံရ ္ိေ သာ သိ ု ဴမဟု တံ အဆိ ပံအေတာကံရ္ိေသာ
စး န ံ ဴပစံ ပစ္စ ည ံ ဵ မ့ာဵ သယံ ေ ဆာငံ လ ာနိ ု င ံ သ ညံ ဴ သိ ု ဴမဟု တ ံ ေပ်ေပါကံလာနို ငံ သညံဴ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ မ့ာဵ၊

( ခ ) သု ေတသနန္ ငံ ဴ ဖး ဳ ဴွဖိုဵတိ ုဵ တကံ မှု ရညံရး ယံ ခ့ကံ ျ ဖငံ ဴ ျပုလု ပ ံေ သာ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မ ှု
လု ပံ င နံဵ မ့ာဵမ္

ပ ျပညံ ပ မ္ စမံ ဵသပံ ဆဲ ျ ဖစံ ေ သာ သို ဴမဟု တံ အသုဳဵျပုရနံ၊ စိုကံပ့ိုဵ

ေမးဵျမူရနံ၊ အတညံျ ပုခ့ကံ မရရ္ိေသဵေသာ နညံဵပညာမ့ာဵ၊ ေဆဵဝါဵမ့ာဵ၊ အပငံန္ င ံဴ
တိရ စ္ဆာနံ မ့ိုဵစိတံ မ့ာဵ၊ အသုဳဵ အေဆာငံ မ့ာဵ သယံ ေဆာငံလာနိုငံ သညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မ ှု
လုပံငနံဵမ့ာဵ၊
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( ဂ ) နိုငံငဳေတာံအတးငံဵ တိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ၏ ရိုဵရာယဲံေက့ဵမှုန္ငံဴ ဓေလဴထုဳဵစဳမ့ာဵကို
ထိခိုကံေစေသာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ မ့ာဵ၊
(ဃ)

ျပညံသူတို ဴအေပ် ေဘဵအန္တရာယံျဖစံေစနိုငံေ သာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊

( င ) သဘာဝပတံ ဝ နံ ဵက့ငံ န ္ ငံ ဴ ေဂဟစနစံ တ ို ဴကို ှကီ ဵ မာဵစး ာ ထိခိုကံပ့ကံစီဵေစနိုငံေ သာ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ မ့ာဵ၊
(

) တညံ ဆဲဥပေဒတစံရပံရပံအရ တာဵျမစံ ပိတံပငံ ထာဵေသာ ဝနံ ေဆာငံ မှုန္ငံဴ ကု နံပစ္စ ညံဵမ့ာဵ
ထုတံလုပံသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵ မ့ာဵ။

၄၂။

ေအာကံ ပ ါရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မှု လု ပ ံ င နံ ဵအမ့ိ ုဵအစာဵမ့ာဵကိ ု ကနံ ဴသတံ သ ညံ ဴ ရငံ ဵ န္ီ ဵ ျမှ ု ပံ န ္ဳ မှု

လုပံငနံဵမ့ာဵအျဖစံ သတံမ္တံသညံ(က)

နိုငံငဳေတာံကသာ ေဆာငံရးကံခးငံဴရ္ိသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊

( ခ ) နိုငံငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳသူက ေဆာငံရးကံနိုငံခးငံဴမရ္ိ သညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵ၊
( ဂ ) နိုငံ ငဳျခာဵရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵကို ျပညံတး ငံဵရ္ိ နိုငံ ငဳသာဵလူ ပု ဂ္ဂိုလံတစံ ဦဵဦဵ သို ဴမဟုတ ံ
နိုငံငဳသာဵပိုငံလုပံ ငနံဵ တစံခု ခုန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵ၍ ဖကံစ ပံရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုျဖငံဴသာ ေဆာငံရးကံ
နိုငံသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ၊
(ဃ)

သကံဆိုငံရာဝနံှကီဵဌာနမ့ာဵ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ ေဆာငံရးကံနိုငံသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု
လုပံငနံဵမ့ာဵ။

၄၃။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ဦဵစာဵေပဵျမှ ငံဴတငံ မညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုက ဏ္ဍန္ ငံဴ ပု ဒံမ ၄၂ ပါ ကနံ ဴသတံ သညံဴ

ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လု ပံငနံ ဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵအာဵ အမ့ာဵျပညံ သူသိရ္ိေစရနံ အစိုဵရအဖး ဲ ဴ၏ အတညံျပုခ့ကံ ျဖငံဴ
အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ သတံမ္တံေြကညာရမညံ။
၄၄။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ပုဒံ မ ၄၂ အရ ကနံ ဴသတံသ ညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မှု လုပံ င နံဵအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို

အခါအာဵေလ့ာံစးာ ျပနံလညံ သုဳဵသပံွ ပီဵေနာကံ ေလျှောဴေပါဴျ ခငံဵ သို ဴမဟုတံ ျပငံ ဆငံျ ခငံ ဵ သို ဴမဟုတ ံ
ပယံဖ့ကံျ ခငံ ဵျပုရနံ လိုအ ပံလာလျှေငံ အစိုဵရ အဖးဲ သ
ဴ ို ဴ တငံျ ပအတညံျပုခ့ကံရယူ၍ ျပငံ ဆ ငံသတံ မ္တ ံ
ေြကညာရမညံ။
၄၅။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ပုဒံ မ ၄၄ အရ ျပနံလ ညံသုဳဵ သပံရာတး ငံ အစိုဵရအဖးဲ ဴက ျပုလုပံထာဵေသာ

နိုငံ ငဳတကာကု နံသးယံ ေရဵန္ ငံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ဆို ငံရာ ကတိက ဝတံ မ့ာဵကို ေသးဖီ မှုမရ္ိေ စရနံ အေလဵ
ထာဵ၍ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵမ္ တာဝနံရ္ိ ပုဂ္ဂိုလံ မ့ာဵန္ ငံဴ ေဆးဵေနးဵ
ညှိနှိုငံဵတိုငံပငံနိုငံ သညံ။
၄၆။

ေကာံမရ္ငံ သညံ နို ငံ ငဳေတာံ န္ငံဴ နိုငံ ငဳ သာဵတို ဴ၏ လုဳျခုဳေရဵအေျခအေန၊ စီဵပးာဵေရဵအေျခအေန၊

သဘာဝပတံ ဝ နံဵ က့ငံ အေျခအေနန္ င ံဴ လူ မှု အက့ိုဵစီဵ ပးာ ဵကို ှကီ ဵ မာဵစး ာ အက့ို ဵသကံေရာကံ မ ှု
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ျဖစံ ေ စနို ငံ ေသာ ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မှု လု ပံ င နံဵ ှကီ ဵ မ့ာဵကို ခး ငံ ဴျ ပုမိ နံ ဴထု တံ ေပဵရနံ ေဆာငံရးကံ သညံဴ အခါ
အစိုဵရအဖးဲ ဴမ္တစံဆငံဴ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံသို ဴ တငံျပအတညံျပုခ့ကံ ရယူရမညံ။
အခနံဵ (၁၁)
ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳသ ူမ ့ာဵအာဵ ဆကံဆ ဳေ ဆာငံရ းက ံျ ခငံဵ
၄၇။

အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵအေပ် ဆကံဆဳေဆာငံရးကံရာတးငံ(က)

ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒန္ငံဴ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာတို ဴတးငံ တစံနညံဵနညံဵျဖငံဴ သတံမ္တံျပဋ္ဌာနံဵ
ထာဵျခငံ ဵမ္တ စံ ပါဵ ဤဥပေဒပါ သတံမ္တံျ ပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံမ့ာဵန္င ံဴအညီ နိုငံ ငဳျ ခာဵရငံဵ န္ီဵ
ျမှု ပံ န္ဳ သူမ့ာဵန္ငံ ဴ နို ငံ ငဳျ ခာဵရငံဵ န္ီဵ ျမှုပံ န္ဳ မှု မ့ာဵကို လု ပံ င နံဵတိုဵ ခ့ဲ ဴျခငံဵ၊ စီမဳ ခ နံ ဴခး ဲျ ခငံ ဵ၊
လုပံင နံဵလညံ ပတံျ ခငံ ဵန္ ငံဴ ေရာငံဵ ခ့ျခငံဵ သို ဴမဟုတံ တိုကံ ရိုကံရ ငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှု ဆိုငံရာ
အျခာဵအစီအစဲံ မ့ာဵန္ ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ျမနံ မာနို ငံငဳသာဵ ရငံ ဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵအေပ် ေပဵအပံ
ထာဵသညံဴ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵထကံ ေလ့ာဴနညံဵမှု မရ္ိေစရ၊

( ခ ) တူညီေသာ အေျခအေနမ့ိ ုဵတး ငံ နို ငံ င ဳတ စံ ခု မ ္ နို င ံင ဳျ ခာဵသာဵ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵ၊
၎ငံဵတို ဴ၏ နိုငံငဳျခာဵရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳမှုမ့ာဵန္ငံဴ သကံ ဆိုငံသညံဴလုပံငနံဵ ဖးဲ ဴစညံဵတညံေထာငံျခငံဵ၊
လု ပံ င နံဵရယူ ျ ခငံ ဵ၊ လု ပ ံ င နံ ဵတို ဵ ခ့ဲ ဴျခငံ ဵ ၊ စီ မဳ ခ နံ ဴခးဲျ ခငံဵ ၊ လု ပံ ငနံဵလညံပတံ ျခငံဵန္ င ံဴ
ေရာငံဵခ့ျခငံဵ သို ဴမဟုတံ တို ကံရိုကံရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှု ဆိုငံရာ အျခာဵအစီအ စဲံ မ့ာဵအေပ်
အျခာဵနို ငံ ငဳ တ စံ ခု ခု မ္ နို င ံင ဳျ ခာဵသာဵ ရငံ ဵန္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ သ ူမ့ာဵန္ ငံ ဴ ၎ငံဵ တို ၏
ဴ နို ငံ ငဳျ ခာဵ
ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုမ့ာဵအေပ် ေပဵအပံ ထာဵသညံဴ ဆကံ ဆဳေဆာငံရးကံမှုထကံ ေလ့ာဴ နညံ ဵျခငံ ဵ
မရ္ိေစရ၊
( ဂ ) ပုဒံ မခးဲ (ခ) ပါ ျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံသ ညံ နိုငံ ငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ီ ဵ ျမှု ပံန္ဳ သူမ့ာဵအာဵ ေအာကံပါ
ကိစ္စရပံ မ့ာဵအလို ဴင္ာ ေပဵအပံနို ငံေသာ ခဳ စာဵခးငံဴ မ့ာဵ၊ ဦဵစာဵေပဵျခငံဵ မ့ာဵ သို ဴမဟုတ ံ
အထူဵအခးငံဴအေရဵ ေပဵျခငံဵတို ဴအတးကံ လိုကံနာရနံ တာဝနံရ္ိသညံဟု မမ္တံယူေစရ(၁) အေကာကံခး နံယူ နီယဳ (Customs Union)၊ လးတံလပံေသာ ကုနံ သးယံေရဵဇု နံ၊
စီဵပးာ ဵေရဵယူနီယဳ န္ ငံဴ နို ငံငဳတကာ သေဘာတူညီ မှုမ့ာဵအရ ျဖစံေ ပ်လာေသာ
အေကာကံခး နံယူ နီယဳ (Customs Union)၊ လးတံလပံေ သာ ကုန ံသးယံေရဵဇု န ံ
န္ငံဴ စီဵပးာဵေရဵယူနီယဳ၊
(၂) နိုငံ ငဳတကာသေဘာတူ ညီ ခ့ကံမ့ာဵ၊ န္ စံနို ငံငဳ သို ဴမဟုတံ ေဒသတးငံဵ သို ဴမဟုတ ံ
နိုငံ ငဳတကာသေဘာတူ စာခ့ုပံမ့ာဵန္ ငံဴ အက့ုဳဵဝငံေ သာရငံဵ န္ီဵ ျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵန္ င ံဴ
၎ငံဵ တိ ု ဴ၏ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှု မ့ာဵကို ေပဵအပံ သ ညံဴ ပိ ု မိ ုသ ာလး နံ ေ သာ ဆကံ ဆ ဳ
ေဆာငံ ရးကံမှုမ့ာဵ၊ ေဒသတး ငံဵနို ငံငဳမ့ာဵအြကာဵခ့ုပံ ဆိုသညံဴ သေဘာတူ စာခ့ုပံ မ့ာဵ
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သို ဴမဟုတံ အစီအစဲံမ့ာဵ၊ အျခာဵနိုငံငဳမ့ာဵန္ငံဴခ့ုပံဆိုသညံဴ သေဘာတူစာခ့ုပံမ့ာဵ
သို ဴမဟုတံ အစီအစဲံ မ့ာဵန္ ငံဴ အက့ုဳဵဝငံေ သာ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵန္ငံဴ ၎ငံဵတို ဴ၏
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵကို ေပဵအပံသညံဴ ပိုမိုသာလးနံေသာ ဆကံဆေ
ဳ ဆာငံရးကံမှုမ့ာဵ
သို ဴမဟုတံ အခး နံအေကာကံဆို ငံရာ ကိစ္စရ ပံမ့ာဵန္ ငံဴ အာဵလုဳဵျဖစံေစ၊ တစံ စိတ ံ
တစံပိုငံဵျဖစံေစ ပါဝငံပတံသကံေနေသာ အစီအစဲံမ့ာဵ။
၄၈။

အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ သူမ့ာဵကို ေအာကံေဖာံျ ပပါ ကိစ္စရပံ မ့ာဵန္ ငံဴစ ပံလ့ဲံဵ ၍ သာတူ

ညီမျှေ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံမှုျပုရနံအာမခဳသ ညံ(က)

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵန္ငံဴ ၎ငံဵတို ဴ၏ တိုကံရိုကံရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵကို ှကီဵ မာဵစး ာ ထိခိုက ံ
နစံ န ာေစသညံဴ ဆုဳ ဵျဖတံ ခ့ကံ သိ ု ဴမဟု တံ ေဆာငံရး ကံ ခ့ကံ မ့ာဵန္ င ံဴ သကံ ဆ ို ငံ သ ည ံဴ
သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ ရပိုငံခးငံဴ၊

( ခ ) ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ မ့ာဵန္ ငံဴ ၎ငံဵ တိ ု ဴ၏ တိ ုက ံရိ ုက ံရ ငံ ဵ န္ီ ဵ ျမှု ပံ န ္ဳ မ ှု မ့ာဵကို အစို ဵရအဖးဲ မ
ဴ ္
ခး ငံဴျပုထာဵသညံဴ လို ငံစငံ သို ဴမဟု တံ ခး ငံဴျပုမိ နံ ဴ၊ အတညံျပုမိ နံ ဴပါ စညံ ဵကမံ ဵသတံ မ္တံခ့ကံ
မ့ာဵကို ေျပာငံဵလဲျခငံ ဵအပါအဝငံ အျခာဵေသာ အလာဵတူ လု ပံေဆာငံ မှုမ့ာဵန္ ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍
တရာဵဥပေဒန္ငံဴအညီ ေဆာငံရးကံခးငံဴန္ငံဴ အယူခဳခးငံဴ။
၄၉။

ဤအခနံဵပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵသညံ ပုဒံမ ၇၆ ပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵကို ထိခိုကံျခငံဵမရ္ိေစရ။
အခနံဵ (၁၂)
ေျမအသုဳဵ ျပုခးင ံဴ

၅၀။

(က)

ဤဥပေဒအရ ခး င ံဴ ျ ပုမိ န ံ ဴရရ္ိ ထာဵေသာ သိ ု ဴမဟုတ ံ အတညံ ျ ပုမိ န ံ ဴ ရရ္ ိထ ာဵေသာ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ ပု ဂ္ဂလိကေျမ သို ဴမဟုတံ အေဆာကံ အအုဳျ ဖစံ ပါက ပိုငံရ္င ံထဳမ ္
လညံ ဵေကာငံဵ ၊ အစို ဵရက စီ မဳ ခ နံ ဴခးဲ ပိ ုင ံခ း ငံဴရ္ိ ေ သာ ေျမ၊ နိ ုင ံ ငဳေ တာံ ပိ ု ငံေျမ သို ဴမဟုတ ံ
အေဆာကံ အ အု ဳ ျ ဖစံ ပ ါက သကံ ဆ ိ ု င ံရာအစိ ုဵရဌာန၊ အစိ ု ဵရအဖး ဲ အ
ဴ စညံ ဵ မ့ာဵထဳ မ္
လညံ ဵေကာငံဵ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုျပုလု ပံရနံ အလို ဴင္ာ သတံ မ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ ငံဴအညီ န္ စံရ္ညံေျမ
သို ဴမဟုတံ အေဆာကံ အအုဳ င္ာဵရမံဵခး ငံဴရ္ိသညံ ။ နို ငံငဳသာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူသညံ မိ မိပိုငံေျမ
သို ဴမဟုတံ အေဆာကံအအုဳတးငံ တညံဆဥ
ဲ ပေဒမ့ာဵန္ငံဴအ ညီ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳ နိုငံသညံ။

( ခ ) နိုငံ ငဳျခာဵသာဵ ရငံဵန္ီဵ ျမှု ပံန္ဳ သူသ ညံ အစိုဵရ သို ဴမဟုတံ အစိုဵရအဖးဲ အ
ဴ စညံဵ မ့ာဵထဳမ ္
ျဖစံေ စ၊ ပု ဂ္ဂလ ိကေျမ သို မ
ဴ ဟုတ ံ အေဆာကံ အ အုဳ ပ ို င ံရ္ င ံထဳ မ ္ျ ဖစံေ စ ေကာံ မရ္ င ံ
ခး ငံဴျပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိ နံ ဴရရ္ိသညံဴေနဴမ္ စ၍ ကနဦဵ န္ စံ ၅၀ အထိ သတံ မ္တံခ့ကံ
န္ငံဴအညီ ေျမ သို ဴမဟုတံ အေဆာကံအအုဳ င္ာဵရမံဵနိုငံသညံ။
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( ဂ ) အထကံေဖာံျ ပပါ ပု ဒံမ ခးဲ (ခ) အရ ခးငံ ဴျပုထာဵေသာ ေျမ သို ဴမဟု တံ အေဆာကံ အအုဳ
င္ ာဵရမံဵ ကာလ သို ဴမဟုတံ ေျမ သို ဴမဟုတ ံ အေဆာကံ အအုဳ အသုဳ ဵျပုခး ငံ ဴက ာလ
သကံ တ မံ ဵ ကု န ံ ဆု ဳ ဵ ွ ပီ ဵ ေနာကံ ေကာံ မရ္ င ံ ၏ ခး ငံ ဴ ျ ပု ခ့ကံ ျ ဖငံ ဴ တ စံ ဆကံ တ ညံ ဵ
သကံတမံဵတိုဵခးငံဴ ၁၀ န္စံန္ငံဴ ယငံဵသကံတမံဵ ကုနံဆုဳဵွပီဵ ထပံမဳ၍ ၁၀ န္စံ သကံတမံဵ
တိုဵျမှငံဴနိုငံသညံ။
(ဃ)

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ ေျမင္ ာဵရမံဵျခငံ ဵစာခ့ုပံအာဵ စာခ့ုပံ စာတမံဵ မ္တံ ပုဳတ ငံျခငံဵ
အကံဥပေဒန္ငံဴအညီ စာခ့ုပံစာတမံဵ မ္တံပုဳတငံရုဳဵတးငံ မ္တံပုဳတငံရမညံ။

( င ) အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ ေျမအသုဳဵခ့မှု သို ဴမဟုတံ ေျမင္ာဵရမံဵမှုမ့ာဵအတးကံ ျမနံမာနိုငံငဳသာဵ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵအာဵ ပိုမိုေကာငံဵမးနံေသာ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵကို
ခးငံဴျပုေပဵနိုငံသညံ။
( စ ) ေကာံမရ္ငံသညံ နိုငံငဳေတာံ တစံဝနံဵလုဳဵတးငံ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေစရနံအလို ဴင္ာ စီဵပးာဵေရဵ
ဖး ဳ ဴွဖို ဵတို ဵတကံ မ ှု နညံဵ ပါဵွပီဵ ဆကံ သ းယံ သ းာ ဵလာေရဵ ခကံ ခဲေသာေဒသမ့ာဵတး င ံ
ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵအတး ကံ ဤဥပေဒပါ ေျမ သို ဴမဟုတံ အေဆာကံအ အုဳင္ာဵရမံဵခး င ံဴ
ကာလ သို ဴမဟု တံ ေျမ သို ဴမဟုတ ံ အေဆာကံ အအုဳ အသု ဳဵ ျပုခး င ံဴက ာလထကံ ပို မ ို
ခဳစာဵခး ငံဴျပုရာတး ငံ အစိုဵရအဖးဲ မ
ဴ ္တ စံဆ ငံဴ ျပညံေထာငံ စုလွှတံေတာံ သို ဴ တငံျ ပအတညံ
ျပုခ့ကံရယူရမညံ။
အခနံဵ (၁၃)
အမှုထ မံဵ မ့ာဵန္င ံဴ အလုပ ံသ မာဵမ့ာဵ ခနံ ဴထာဵျခငံဵ
၅၁။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ (က)

နိုငံ ငဳေတာံ အတးငံဵ ၎ငံဵ ၏ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုတး ငံ သတံမ္တံ အရညံအ ခ့ငံဵ ကို ကံညီ သညံဴ
မညံ သညံဴ နိုငံငဳသာဵကို မဆို အှကီဵတနံဵစီ မဳခနံ ဴခးဲ မှု၊ နညံ ဵပညာ၊ လု ပံငနံ ဵကျွမံဵက့ငံ သူန္ငံဴ
အြကဳေပဵအျဖစံ ဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴအညီ ခနံ ဴအပံနိုငံသညံ။

(

)

စီ မ ဳ ခ နံ ဴခး ဲ မှု ၊ နညံဵ ပညာ၊ လု ပ ံ င နံ ဵကျွမံဵက့ငံ သူ ေနရာတို ဴတး င ံ
နိုငံ ငဳသာဵမ့ာဵအာဵ ခနံ ဴအပံ နို ငံရနံအလို ဴင္ာ စး မံဵေဆာငံရ ညံျမှ ငံဴတ ငံေရဵ အစီအ စဲံမ့ာဵ
ေဆာငံရးကံ၍ အစာဵထိုဵခနံ ဴထာဵရမညံ။

( ဂ ) ကျွမံဵက့ငံမှုမလိုေသာ လုပံငနံဵမ့ာဵတးငံ နိုငံငဳသာဵမ့ာဵကိုသာ ခနံ ဴထာဵရမညံ။
(ဃ)

နိုငံ ငဳျခာဵသာဵန္ ငံဴနို ငံငဳ သာဵကျွမံဵက့ငံ သူ အလုပံ သမာဵမ့ာဵ၊ အတတံပ ညာရ္ငံ မ့ာဵန္ င ံဴ
ဝနံထ မံဵမ့ာဵခနံ ဴထာဵရာတး ငံ အလု ပံသ မာဵဆိုငံရာဥပေဒ၊ နညံ ဵဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴ အညီ
အလုပံ ခနံ ဴထာဵမှု ဆို ငံရာ သေဘာတူညီ ခ့ကံစာခ့ုပံကို အလု ပံရ္ငံ န္ ငံဴ အလု ပံသ မာဵတို ဴ
န္စံဦဵန္စံဖကံ လကံမ္တံေရဵထိုဵ၍ ခနံ ဴထာဵရမညံ။
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( င ) အလု ပံ ခ နံ ဴထာဵမှု ဆိ ုင ံရာ သေဘာတူ ညီ ခ့ကံ စာခ့ုပံ ပါ အလု ပံရ္ ငံ န္ င ံဴ အလုပ ံသ မာဵ
တို ဴ၏ အခး ငံဴအ ေရဵန္ ငံဴ တာဝနံ မ့ာဵကိုလညံဵေကာငံဵ၊ အလုပံအကိုငံဆိုငံရာ စညံ ဵကမံ ဵခ့ကံ
မ့ာဵကိုလညံ ဵေကာငံဵ သတံ မ္တံရာ၌ အနညံ ဵဆုဳ ဵလု ပံခလစာ၊ ခး ငံဴရကံ ၊ အလု ပံပိတံရကံ ၊
အခ့ိနံ ပိုလုပ ံခ၊ နစံ နာေြကဵ၊ အလု ပံသ မာဵေလ့ာံေြကဵ၊ လူမှုဖူလုဳေရဵန္ငံဴ အလု ပံသ မာဵ
မ့ာဵန္ ငံဴသကံ ဆို ငံသ ညံဴ အျခာဵအာမခဳထာဵရ္ိျ ခငံဵတို ဴ အပါအဝငံ အလု ပံသ မာဵဆိုငံရာ
ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵပါ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံေပဵရမညံ။
( စ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု တးငံ အလုပ ံရ္ငံအ ခ့ငံဵ ခ့ငံဵ ၊ အလုပံသ မာဵ အခ့ငံဵခ့ငံဵ၊ အလုပ ံရ္ငံန္ င ံဴ
အလု ပံ သ မာဵ၊ အလုပ ံ သ မာဵန္ င ံဴ အတတံ ပ ညာရ္ ငံ သို ဴမဟု တံ ဝနံ ထ မံ ဵတိ ု ဴအြကာဵ
ေပ်ေပါကံလာသညံဴ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို တညံဆဥ
ဲ ပေဒမ့ာဵန္ငံဴ အညီေျဖရ္ငံဵရမညံ။
အခနံဵ (၁၄)
ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳမ ှုက ို အာမခဳျ ခငံဵ
၅၂။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵကို နို ငံငဳ ပို ငံျပုလု ပံျခငံဵ

မျပုဟု အာမခဳ သညံ။ ေအာကံပါအေျခအေနမ့ာဵန္ငံဴ အညီ ေဆာငံရးကံျ ခငံဵ မ္အ ပ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှုက ို
သိမံဵယူျခငံဵကိုျဖစံေစ၊ သးယံဝိုကံသိမံဵယူျခငံဵကိုျဖစံေစ၊ ရပံဆိုငံဵေစျခငံဵ သေဘာသကံေရာကံေသာ
ေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵကိုျဖစံေစ မျပုလုပံဟု အာမခဳသညံ(က)

အက့ိုဵအတးကံ အမ္နံတကယံလိုအပံျခငံဵ၊

( ခ ) ခးဲျခာဵမှုမရ္ိဘဲ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
( ဂ ) တညံဆဥ
ဲ ပေဒမ့ာဵန္ငံဴအ ညီ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ဃ)

၍
။

၅၃။

မျှေတ၍ ျပညံဴ စုဳလုဳေလာကံ မှုရ္ိေသာ ေလ့ာံေြကဵသတံမ္တ ံရာတးငံ ေလ့ာံေြကဵပမာဏသညံ

သိ မ ံဵ ဆညံဵ သညံ ဴ ရငံ ဵ န္ီ ဵ ျမှု ပံ န ္ဳ မ ှု ၏ ေဈဵကး ကံ တ နံ ဖ ိုဵ န္ ငံ ဴ ညီ မျှေရ မညံ ျ ဖစံ ွ ပီ ဵ သိ မံဵ ဆညံဵ သည ံဴ
ကာလ၌ ျဖစံေပ်ေနသညံဴ ေဈဵကးကံတနံဖိုဵျဖငံဴ သတံမ္ တံရမညံ ။ သို ဴရာတးငံ ၎ငံဵေလ့ာံေြကဵ
ပမာဏအာဵ သတံမ ္တံရာတးငံ အမ့ာဵျပညံ သူ အက့ိုဵန္ ငံဴ ရငံဵန္ီဵျမှု ပံ န္ဳ သူ ၏ အက့ိုဵစီဵ ပးာ ဵအြကာဵ
မျှေတေသာ အေျခအေနအေပ် အေျခခဳရမညံျဖစံွ ပီဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု၏ လကံရ္ိန္ငံဴ ယခငံအေနအထာဵ၊
ရငံ ဵန္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှုလု ပံ င နံ ဵ သို ဴမဟုတံ ပစ္စ ညံ ဵသိ မံဵ ယူရျခငံ ဵ ၏ အေြကာငံဵ အရငံဵ ၊ ရငံဵ န္ ီဵျမှု ပံန ္ဳ မှု ၏
မျှေတ ေသာ ေဈဵကးကံတနံ ဖိုဵ၊ ရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳမှုလုပံငနံ ဵ သို ဴမဟု တံ ပစ္စ ညံဵသိ မံဵယူရျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ကံ ၊
ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ သူ မ္ ရငံဵ န္ီဵ ျမှုပံ န္ဳ မှု ျပုလုပံ ထာဵသညံ ဴ ကာလတစံေလျှောကံရရ္ိ ခဲဴ သ ညံဴ အျမတံေ ငး မ့ာဵ
န္ငံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု သကံတမံဵတို ဴကိုပါ ထညံဴသးငံဵစဲံဵစာဵရမညံ။
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၅၄။

ဤဥပေဒ၏ အခနံ ဵ (၂၁) န္ ငံဴ အ ခနံဵ (၂၂) ပါျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံ မ့ာဵ အပါအဝငံ အစို ဵရအဖး ဲ ၏
ဴ

လုပံပို ငံခး ငံဴအရ ေဆာငံရးကံ သညံဴ စီဵပးာ ဵေရဵဆို ငံရာ ထိနံဵ ညှိရနံ ရညံရးယံ ခ့ကံအတးကံ သို ဴမဟုတ ံ
လူမှုအက့ိုဵစီဵ ပးာဵ အေထာကံ အကူျ ပုေစေရဵ ရညံရးယံ ခ့ကံမ့ာဵအတးကံ လု ပံေ ဆာငံ သညံဴ ခးဲျခာဵမှု
မရ္ိသညံဴ ေဆာငံရးကံ ခ့ကံမ့ာဵသညံ ဤအခနံဵ၏ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ မ့ာဵန္ ငံဴ အက့ုဳဵဝငံသကံ ဆို ငံျခငံဵ
မရ္ိေစရ။
၅၅။

ပု ဒ ံ မ ၅၂ ကို လိ ုက ံ နာက့ငံ ဴ သုဳ ဵရာတး င ံ လု ပ ံကိ ု ငံ ေ ဆာငံရး ကံ မ ှု မ့ာဵသညံ အဆို ပါပု ဒံ မပါ

ျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ ကိုကံညီ မှုမရ္ိေြကာငံဵ န္ငံ ဴ သးယံဝိုကံ ၍ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု သိ မံဵယူျ ခငံဵျဖစံေြကာငံဵ
ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူက တငံျ ပလာလျှေငံ အစိ ုဵရအဖးဲ သ
ဴ ညံ ေအာကံ ေ ဖာံျ ပပါ အခ့ကံအ လကံ မ့ာဵက ို
ထညံဴသး ငံဵစဲံဵ စာဵ၍ ကိစ္စရ ပံတ စံခု ခ့ငံဵ အလိုကံ စုဳစ မံဵ စစံေ ဆဵမှုျ ပုျခငံဵ၊ အခ့ကံ အလကံကို စိ စစံ
ျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံရမညံ(က)

ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မှု ၏ စီဵ ပးာ ဵေရဵတနံ ဖိ ုဵ ကို ှကီဵ မာဵျပငံ ဵထနံ စး ာ ထိခိုကံ နစံ နာေစရနံ
တမငံဖနံတီဵ ရညံရးယံေဆာငံရးကံျခငံဵ ရ္ိ မရ္ိ၊

( ခ ) အစိ ုဵရမ္ ရငံဵ န္ီ ဵျမှ ု ပံ န္ ဳ သူ သိ ု ဴ ယခငံ စာျဖငံဴ ေရဵသာဵထာဵသညံဴ ကတိ ကဝတံ မ့ာဵ၊
သေဘာတူ စ ာခ့ုပံ၊ လို င ံ စ ငံ သိ ု ဴမဟုတ ံ အျခာဵတရာဵဝငံ စာရးကံ စာတမံဵ မ့ာဵကို
ခ့ိုဵေဖာကံမှု ရ္ိ မရ္ိ၊
( ဂ ) ပုဒံ မ ၅၂၊ ပု ဒံ မခးဲ (က) တးငံ ေဖာံ ျပထာဵသညံဴ အစိုဵရအဖးဲ ၏
ဴ ရညံရးယံခ့ကံအ ပါအဝငံ
၎ငံဵ၏လုပံေဆာငံခ့ကံမ့ာဵသညံ အမ့ာဵျပညံသူ အက့ိုဵစီဵပးာဵန္ငံဴ ကိုကံညီမှု ရ္ိ မရ္ိ။
အခနံဵ (၁၅)
ဘဏ္ဍာေငးမ ့ာဵ လွှဲေ ျပာငံဵ ျခငံဵ
၅၆။

နိုငံ ငဳျခာဵသာဵ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရ ေဆာငံရးကံသ ညံဴ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှုန္ င ံဴ

ဆကံနယ
ွှ ံလ့ကံရ္ိသညံဴ ေအာကံပါဘဏ္ဍာေငးမ့ာဵကို ျပညံပသို ဴ လွှဲေျပာငံဵနိုငံသညံ (က)

ျမနံ မာနိုငံ ငဳေတာံ ဗဟို ဘဏံ မ္ ခ့မ္တံထာဵသညံဴ မတညံရ ငံဵန္ီဵ ေငး စာရငံဵ ဆိုငံရာ
ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴအညီ သတံမ္တံထာဵသညံဴ မတညံရငံဵန္ီဵေငးမ့ာဵ၊

( ခ ) ဤဥပေဒအရ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ္ ထးကံေပ်လာေသာ အက့ိုဵအျမတံမ့ာဵ၊ အေျခပစ္စညံဵမ္
အျမတံအစး နံဵမ့ာဵ၊ အစုေပ်အျမတံမ့ာဵ၊ ခို ငံေြကဵမ့ာဵ၊ မူ ပိုငံ ခမ့ာဵ၊ လို ငံစငံေ ြကဵမ့ာဵ၊
နညံဵ ပညာအကူအ ညီ ေထာကံ ပဳဴမှု န္ငံ ဴ စီ မဳခ နံ ဴခးဲ မှုဆို ငံရာ အခေြကဵေငး မ့ာဵ၊ အစုရ္ယံယာ
န္ငံဴ အျခာဵလကံရ္ိဝငံေငးမ့ာဵ၊
( ဂ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု တစံ ခု ၏ စုစုေ ပါငံဵေရာငံဵ ခ့မှု သို ဴမဟုတံ တစံစိတံ တစံ ပိုငံဵ ေရာငံဵ ခ့မှု
သိ ု ဴမဟု တံ လု ပံ င နံဵ တစံ ခ ု ခု သို ဴမဟု တံ ရငံ ဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မ ှု န္ ငံ ဴ ဆကံ စ ပံ သ ညံ ဴ ပိ ု ငံ ဆ ို င ံ မ ှု
စာရငံဵရ္ငံဵလငံဵ ဖ့ကံသိမံဵျခငံဵတို ဴမ္ ထးကံေပ်လာသညံဴ အျမတံအစးနံဵမ့ာဵ၊
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(ဃ)

ေခ့ဵေငးသေဘာတူစာခ့ုပံ အပါအဝငံ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံအရ ေပဵေခ့ရမညံဴေငးမ့ာဵ၊

( င ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှု အျငငံဵပးာဵမှုေျဖရ္ငံဵျခငံဵ မ္ ထးကံေပ်လာသညံဴ ေပဵေခ့ေငးမ့ာဵ၊
( စ ) ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မ ှု သိ ု ဴမဟု တ ံ ပစ္စ ည ံ ဵ သိ မ ံ ဵယူျ ခငံ ဵ တိ ု ဴမ္ ေလ့ာံ ေြကဵအျဖစံ ရရ္ ိ သ ညံဴ
ေငးေြကဵမ့ာဵ၊ အျခာဵေလ့ာံေြကဵေငးမ့ာဵ၊
(ဆ)

နိုငံ ငဳေတာံ အတးငံဵ ဥပေဒန္ ငံဴအ ညီ ခနံ ဴအပံထာဵသညံဴ နို ငံငဳ ျခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံသ ူ
ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံခလစာန္ငံဴ ဝငံေငး။

၅၇။

ေခ့ဵေငးလွှဲေ ျပာငံဵျခငံဵ သို မ
ဴ ဟုတံ ေခ့ဵေငးရယူျ ခငံဵ တို ဴန္ ငံဴစ ပံလ့ဲံဵ ၍ သတံမ္တံ စညံ ဵမ့ဲံ ဵမ့ာဵ

န္ငံဴအညီ ျမနံမာနိုငံငဳေတာံဗဟိုဘဏံ ၏ ခးငံဴျပုခ့ကံျဖငံဴ လွှဲေျပာငံဵ သို ဴမဟုတံ ရယူရမညံ။
၅၈။

ျမနံ မာနိုငံ ငဳသာဵ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရေဆာငံရးကံ သညံဴ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှုန္ င ံဴ

ဆကံနွှ ယံလ့ကံရ္ိသညံဴ ေအာကံပါကိ စ္စရပံ မ့ာဵတး ငံ နို ငံ ငဳေတာံအတးငံဵ မ္ ျပညံ ပသို ဴ လး တံလပံ စးာျဖငံဴ
ေန္ာငံဴေန္ဵြကနံ ဴြကာမှုမရ္ိဘဲ လွှဲေျပာငံဵနိုငံသညံ(က)

ခိ ု ငံေ ြကဵမ့ာဵ၊ လိ ု ငံ စ ငံ ေြကဵမ့ာဵ၊ နညံဵ ပညာအကူ အ ညီ ေထာကံ ပ ဳဴ မ ှု၊ စီ မ ဳ ခ နံ ဴခး ဲ မ ှု
ဆိ ု င ံရ ာ အခေြကဵေငး မ ့ာဵန္ ငံ ဴ မညံ သ ညံ ဴျ ပငံ ပ အဖးဲ အ
ဴ စညံ ဵ ကိ ု မ ဆို ေပဵရနံရ္ ိ သ ညံဴ
အတိုဵေငးမ့ာဵ၊

( ခ ) ေခ့ဵေငး သေဘာတူ စာခ့ုပံအ ပါအဝငံ ပဋိည ာဲံ စာခ့ုပံအရ ေပဵေခ့ရမညံဴေ ငး မ့ာဵန္ င ံဴ
အာမခဳေလ့ာံေြကဵေငးမ့ာဵ၊
( ဂ ) စီရ ငံ ခ့ကံအ မိန ံ ဴ၊ အနု ညာတစီရငံ ဆုဳ ဵျဖတံျ ခငံဵ သို ဴမဟုတံ ျမနံ မာနိ ု ငံ ငဳ သာဵ ရငံဵ န္ ီဵ
ျမှုပံ န္ဳသူ မ္ ေပဵရနံရ္ိ သညံဴ သေဘာတူညီ ခ့ကံအ ပါအဝငံ အျငငံဵ ပးာဵမှု ေျဖရ္ငံဵျခငံဵ မ္
ထးကံေပ်လာသညံဴ ေပဵေခ့ေငးမ့ာဵ။
၅၉။

ဘဏ္ဍာေငးလွှဲ ေျပာငံဵ မှုမ့ာဵ အာဵလုဳဵ သညံ လွှဲေျပာငံဵမညံဴ ပမာဏအေပ်မူ တညံ၍ သတံ မ္တ ံ

ထာဵသညံဴ အခးနံဆိုငံရာ ဥပေဒမ့ာဵန္ငံဴအညီ အခးနံထမံဵေဆာငံွပီဵမ္ သာ လွှဲေျပာငံဵရမညံ။
၆၀။

တရာဵဝငံ ခးငံဴ ျပုမိနံ ဴျဖငံဴ အလုပံလု ပံကို ငံေသာ နိုငံ ငဳျ ခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံ သူဝ နံထမံ ဵမ့ာဵသညံ

ဝငံေ ငး ခးနံ ဥပေဒအရ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ အခး နံထ မံဵေဆာငံ မှု ဆိုငံရာ ဝတ္တ ရာဵမ့ာဵအရ လွှဲေျပာငံဵ မညံဴ
ေငးေ ြကဵပမာဏအေပ်မူတ ညံ ၍ အခး နံ အ ခမ့ာဵ ေပဵေဆာငံွ ပီဵ ေသာေငးက ို မညံ သ ညံဴ န ုတ ံယ ူျ ခငံဵ
မျှေမရ္ိ ဘဲ နိ ု ငံ ငဳေ တာံ အတး ငံဵရ္ိ နို ငံ င ဳျ ခာဵဘဏံလု ပ ံင နံဵ လု ပ ံကို င ံခ း ငံဴရ္ိ ေ သာ ဘဏံ မ့ာဵမ္ တစံ ဆ ငံဴ
ေငးလွှဲနိုငံသညံ။
၆၁။

နိုငံ ငဳျခာဵသာဵရငံဵန္ ီဵျမှု ပံန္ဳ သူမ့ာဵသညံ ပု ဒံ မ ၅၆ တး င ံ ေဖာံ ျ ပထာဵသညံ ဴ ဘဏ္ဍာေငးမ့ာဵ

လွှဲေျပာငံဵျခငံဵျပုလု ပံရာတး ငံ နို ငံ ငဳျ ခာဵသုဳဵ ေငး စီ မဳ ခ နံ ဴခးဲ မှု ဥပေဒ၏ ေငးလု ဳဵေငးရငံဵ စာရငံ ဵ သို ဴမဟုတ ံ
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သာမနံစာရငံဵတးငံ အက့ုဳဵဝငံသညံဴေငးမ့ာဵကို နိုငံငဳေတာံအတးငံဵရ္ိ နိုငံငဳျခာဵဘဏံလုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငံဴ
ရ္ိေ သာ ဘဏံ မ့ာဵမ္ တစံ ဆ ငံဴ နိ ု ငံ ငဳျ ခာဵသုဳ ဵေငး စီ မဳ ခ နံ ဴခးဲ မ ှုဥ ပေဒအရ လးတံလ ပံစ းာ သု ဳဵ စးဲ န ို ငံ သ ညံဴ
ေငးေြကဵျဖငံဴ လွှဲေျပာငံဵနိုငံသညံ။
၆၂။

အစို ဵရအဖးဲ ဴသညံ ေအာကံ ပါအေျခအေန တစံရပံရပံ န္ငံဴဆကံ စပံ ေသာ နို ငံငဳျခာဵေငး လွှဲေျပာငံ ဵမှုကို

ဟနံ ဴတာဵျခငံဵ သို ဴမဟုတံ ဆိုငံဵငဳဴျခငံဵျပုနိုငံ သညံ(က)

လူမးဲစာရငံဵခဳျခငံဵ သို ဴမဟုတံ ွမီရ္ငံမ့ာဵ၏ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵကို ကာကးယံရနံ လိုအပံသညံဴ
အေျခအေန၊

( ခ ) ျပစံ မှု သို ဴမဟုတံ ျပစံမှု မကငံဵသညံဴ နညံ ဵလမံဵျဖငံဴရရ္ိသညံဴ ေငး မ့ာဵအာဵ တရာဵဝငံေ ငး
အျဖစံ လွှဲေျပာငံဵသညံဴ အေျခအေန၊
( ဂ ) ေငးေ ြကဵဆို ငံရာ အစီရ ငံ ခဳျ ခငံ ဵ သိ ု ဴမဟု တံ လွှဲ ေျပာငံ ဵမှု ဆို ငံရ ာ မ္ တံ တမံဵ မ့ာဵအာဵ
ဥပေဒေြကာငံဵအရ အတညံျ ပုရနံ သို ဴမဟု တံ ေငးေြကဵအာဏာပို ငံ အဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵကို
ပဳဴပိုဵကူညီရနံ လိုအပံသညံဴအေျခအေန၊
(ဃ)

တရာဵစီရငံေရဵ သို ဴမဟုတံ စီ မဳခ နံ ဴခးဲေရဵဆိုငံရာ ေဆာငံရးကံ ခ့ကံမ့ာဵတး ငံ အမိနံ ဴမ့ာဵ
သို ဴမဟုတံ စီရငံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴအညီ ေဆာငံရးကံရမညံဴ အေျခအေန၊

( င ) အခးနံကိစ္စရပံမ့ာဵ၊
( စ ) လူမှုဖူလုဳေရဵ ဝနံထမံဵ မ့ာဵ၏ အွငိမံဵ စာဵယူ မှု သို ဴမဟုတံ မျဖစံမေန ေငးစု ေဆာငံဵေရဵ
အစီအစဲံမ့ာဵ၊
(ဆ)
၆၃။

အလုပံသမာဵမ့ာဵ၏ ရပိုငံခးငံဴမ့ာဵ နစံနာဆုဳဵရှုဳဵရသညံဴ အေျခအေန။

အစိုဵရအဖးဲ သ
ဴ ညံ နို ငံ ငဳ ေတာံအ တး ငံ ဵ ၌ ရငံဵ န္ ီဵျမှု ပံန ္ဳ သူ န္ ငံ ဴ ယငံ ဵ ၏ရငံဵ န္ ီဵျမှု ပံန ္ဳ မှု အတး က ံ

အသုဳဵျပုရနံလိုအ ပံသ ညံဴ မတညံေ ငးရငံဵ သို ဴမဟုတံ အသုဳဵ စရိတံမ့ာဵန္ ငံဴ နို ငံငဳျ ခာဵေခ့ဵေငးမ့ာဵကို
တညံဆဥ
ဲ ပေဒန္ငံဴအညီ ျပညံပမ္ ေငးလွှဲေျပာငံဵရယူခးငံဴျပုသညံ ။
၆၄။

ျပညံပ ေငးေ ပဵေငး ယူ ျ ခငံဵ ဆို င ံရာ သို ဴမဟုတ ံ ျပညံပေငးေ ြကဵ အခကံအ ခဲ မ့ာဵ ဆို ဵရး ာဵစးာ

ျဖစံေ ပ်ေနသညံဴ အေျခအေနတး ငံ အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ နို ငံငဳျ ခာဵသုဳဵေငး စီ မဳခ နံ ဴခးဲမှု ဥ ပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ
မ့ာဵန္ ငံဴ နိုငံ ငဳေတာံ ၏ အျခာဵနို ငံငဳတကာ ကတိက ဝတံမ့ာဵန္ ငံဴအညီ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု န္ငံဴ စ ပံလ့ဲံဵ သညံဴ
ေငးေပဵေခ့မှု သို ဴမဟုတံ လွှဲေျပာငံဵေပဵမှု ဆို ငံရာ ကနံ ဴသတံ ခ့ကံမ့ာဵကို ခ့မ္တံနို ငံ သညံ သို ဴမဟုတ ံ
ထိနံဵသိမံဵနိုငံသညံ။
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အခနံဵ (၁၆)
ရငံဵ န္ီဵ ျမှု ပံန ္ဳသ ူမ ့ာဵ၏ တာဝနံဝ တ္တ ရာဵမ့ာဵ
၆၅။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ (က)

နိုငံ ငဳေတာံ အတးငံဵရ္ိ တို ငံဵရငံ ဵသာဵလူ မ့ိုဵတို ဴ၏ ဓေလဴထုဳဵတမံဵ၊ အစဲံအလာ၊ ရိုဵရာ
ယဲံေက့ဵမှုတို ဴကို ေလဵစာဵလိုကံနာရမညံ။

( ခ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လုပံေ ဆာငံရနံ အတးကံ ကု မ္ပဏီ သို ဴမဟု တံ တစံဦဵတညံဵ ပိုငံ သို မ
ဴ ဟုတ ံ
တရာဵဝငံ စီဵပး ာဵေရဵ အဖး ဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ သို ဴမဟုတံ အဆို ပါတရာဵဝငံ စီဵပး ာဵေရဵ အဖး ဲ ဴအစညံဵ၏
ရုဳဵခးဲမ့ာဵကို ဥပေဒန္ငံဴအညီ ဖးဲ ဴစညံဵတညံေထာငံ၍ မ္တံပုဳတငံရမညံ။
(ဂ)

ဥပေဒမ့ာဵန္ င ံဴ ဤဥပေဒအရ ထု တ ံ ျ ပနံ ေ သာ နညံ ဵ ဥပေဒမ့ာဵ၊ အမိ နံ ဴ
ေြကာံ ျ ငာစာမ့ာဵ၊ အမိ နံ ဴန္ င ံဴ ေွှန ံြ ကာဵခ့ကံ မ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ၊ သေဘာတူ
စာခ့ုပံ ပါ စညံ ဵကမံဵ ခ့ကံ မ့ာဵန္ ငံဴ အခး န ံ ဆိ ုင ံရ ာ တာဝနံ ရ္ိ မ ှု အပါအဝငံ၎ငံဵတို ဴအာဵ
ထု တ ံ ေ ပဵထာဵေသာ အထူ ဵ ျပုလိ ု င ံ စ ငံ ၊ ခး င ံ ဴျ ပုမိ န ံ ဴန္ င ံ ဴ လု ပ ံ င နံ ဵ ေဆာငံရ း က ံ ခး ငံ ဴ
လကံ မ္တ ံ မ့ာဵတး ငံ ပါဝငံသ ညံ ဴ စညံ ဵကမံဵ ခ့ကံ မ့ာဵ၊ သတံ မ္ တံ ခ့ကံ မ့ာဵန္ ငံဴ အ ညီ
လိုကံနာေဆာငံရးကံ ရမညံ။

(ဃ)

လုပံငနံဵသဘာဝအရျဖစံ ေစ၊ အျခာဵလိုအပံ ခ့ကံ အရျဖစံ ေစ သကံ ဆိုငံသညံဴ ျပညံ ေထာငံ စု
ဝနံ ှ ကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ အစို ဵရဌာနန္ ငံ ဴ အဖး ဲ အ
ဴ စညံဵ မ့ာဵမ္ လိ ု ငံ စ ငံ သိ ု ဴမဟုတ ံ ခးငံဴျပုမိန ံ ဴ
ရယူရနံ လိုအပံလျှေငံျ ဖစံေစ၊ မ္တံ ပုဳတ ငံရနံ လိုအ ပံလျှေငံျ ဖစံေစ သကံ ဆိုငံရာဌာန၏
သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴအညီ ေဆာငံရးကံရမညံ။

( င ) မိမိ င္ာဵရမံဵ ခး ငံဴရရ္ိထာဵေသာ သို ဴမဟုတံ အသုဳ ဵျပုခးငံဴရရ္ိထာဵေသာ ေျမ၏ ေျမေပ်
ေျမေအာကံ တး င ံ ခး ငံ ဴျ ပုထာဵသညံဴ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှု န္ င ံဴ ဆကံ စ ပံ မ ှုမ ရ္ိ ေ သာ၊ မူလ
သေဘာတူ စ ာခ့ုပံ တး င ံ မပါဝငံ ေ သာ သဘာဝတး ငံ ဵ ထး ကံ ပ စ္စ ည ံဵ မ့ာဵ သိ ု ဴမဟု တံ
ေရ္ဵေဟာငံဵပစ္စညံဵ မ့ာဵန္ငံဴ ရတနာသိုကံ အစရ္ိသညံတို ဴကို ေတး ဴရ္ိပါက ေကာံမရ္ငံထဳသ ို ဴ
ခ့ကံခ့ငံဵ သတငံဵေပဵအေြကာငံဵြကာဵရမညံ။ ေကာံမရ္ငံကခးငံဴျပုလျှေငံ ယငံဵေျမေပ်၌
ဆကံလ ကံ လု ပံ ကိ ု ငံ န ို ငံ ွ ပီ ဵ ခး ငံ ဴ မျပုလျှေငံ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ သူ က ေရး ဵ ခ့ယံ တ ငံျ ပသည ံဴ
ေနရာတစံခုအာဵ အစာဵထိုဵခးငံဴျပုခ့ကံရယူ၍ ေျပာငံဵေရွှ ဴေဆာငံရးကံရမညံ။
( စ ) မိ မိ င္ ာဵရမံ ဵခး ငံဴ သို ဴမဟုတံ အသု ဳဵျပုခး င ံဴရရ္ိ ေသာ ေျမ၏ သဘာဝေျမမ့ကံ န္ာ သးင ံျ ပငံ
သိ ု ဴမဟု တံ ေျမအနိ မံဴ အ ျမငံ ဴ အေနအထာဵအာဵ သိ သာထငံရ္ာဵစးာ ေျပာငံဵလဲ မှုက ို
ေကာံမရ္ငံ၏ ခးငံဴျပုခ့ကံမရ္ိဘဲ မျပုလုပံရ။
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(ဆ)

မိမိ ၏ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ မှုန္ ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ တညံ ဆဲ ဥပေဒမ့ာဵ၊ နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵ
လုပံန ညံဵမ့ာဵန္ငံ ဴ နို ငံငဳတကာတးငံ က့ငံဴ သုဳဵ သညံဴ အေကာငံဵ ဆုဳဵ စဳခ့ိ နံ စဳ ေွှနံဵ မ့ာဵန္ င ံဴ
အညီ သဘာဝပတံ ဝ နံ ဵက့ငံ န္ ငံ ဴ လူ မှု ပတံ ဝ နံ ဵက့ငံ ထိ ခိ ုကံ ပ့ကံစ ီဵ မှု ၊ ညစံ ည မံဵ မှု၊
နစံ နာမှု မ ျဖစံေ စရနံ န္ ငံ ဴ ယဲံေက့ဵမှုအေမး အ န္ စံ မ့ာဵကို ထိ ခိ ုကံ ပ့ကံစ ီဵ မှု မျဖစံ ေ ပ်
ေစရနံ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။

(ဇ )

သို ဴမဟု တံ အတညံျ ပုမိ နံ ဴျဖငံဴ
လုပံငနံဵဆို ငံရာ စာရငံဵဇယာဵမ့ာဵ၊ န္စံပတံလညံ ေငးစာရငံဵမ့ာဵန္ငံဴ
လိုအပံ သညံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆို ငံရာ ကိစ္စရပံ မ့ာဵကို နို ငံငဳတကာန္ ငံဴ ျပညံ တးငံဵအသိအမ္ တံျပု
စာရငံဵကိုငံ စဳနှုနံဵမ့ာဵန္ငံဴအညီ ေကာငံဵမးနံစးာ ျပုစုမ္တံတမံဵတငံ ထာဵရ္ိရမညံ။

( ဈ ) အလုပံ ခနံ ဴထာဵမှု ဆို ငံရာ သေဘာတူစာခ့ုပံ ေဖာကံဖ့ကံျ ခငံ ဵ၊ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန္ဳ မှု အွပီဵ
ပိတံသိမံဵျခငံဵ၊ လွှဲေျပာငံဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵရပံဆိုငံဵျခငံဵ၊ လုပံသာဵ
အငံအာဵေလျှောဴခ့ျခငံဵတို ဴအတးကံ အလု ပံသ မာဵမ့ာဵအာဵ တညံ ဆဥ
ဲ ပေဒမ့ာဵန္ငံဴ အညီ
နစံနာေြကဵေပဵွပီဵမ္သာ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုကို ရပံဆိုငံဵပိတံသိမံဵရမညံ။
(ည)

ခိုငံလုဳေ သာ အေြကာငံဵ ျပခ့ကံျဖငံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ယာယီပိတံ သိ မံဵရပါက ပိတံသိ မံဵ
ထာဵရသညံဴက ာလအတး ငံ ဵ အလု ပံ သမာဵမ့ာဵအာဵ တညံ ဆ ဲဥ ပေဒ၊ နညံ ဵ ဥပေဒ၊
ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴန္ငံဴအညီ လုပံခ၊ လစာေပဵရမညံ။

( ဋ ) အလုပံေြကာငံဴ ထိ ခိုကံဒဏံရာရရ္ိမှု၊ ကိုယံအ ဂဂါ အစိတံအ ပိုငံဵ ခ့ို ဴယးငံဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှု ၊ ေရာဂါ
ရရ္ိမှု၊ ေသဆုဳဵမှုတို ဴ ျဖစံ ပးာဵေသာ အလုပံသမာဵမ့ာဵအတးကံ သကံဆိုငံရာ အလုပံသမာဵ
သို ဴမဟုတံ အေမး ဆကံ ခဳခးငံဴရ္ိသူအာဵ တညံ ဆဲဥပေဒန္ ငံဴအညီ ရထို ကံသညံဴ နစံ နာေြကဵန္ ငံဴ
ေလ့ာံေြကဵကို ေပဵရမညံ။
( ဌ ) မိမိ၏ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုတးငံ လာေရာကံအလုပံလုပံကိုငံေနသညံဴ နိုငံငဳျခာဵသာဵ ကျွမံဵက့ငံ
ပညာရ္ ငံ မ ့ာဵန္ ငံ ဴ ှကီ ဵ ြကပံ သူ မ ့ာဵ၊ မိ သ ာဵစု ဝ ငံ မ့ာဵသညံ တညံ ဆ ဲ ဥ ပေဒမ့ာဵ၊
နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵ၊ အမိနံ ဴန္ ငံဴ ေွှ နံြကာဵခ့ကံ မ့ာဵ၊ ယဲံ ေက့ဵမှု န္ငံဴ ဓေလဴထုဳဵစဳ မ့ာဵကို
ေလဵစာဵလိုကံနာရနံ ြကပံမတံရမညံ။
( ဍ ) အလုပံသမာဵေရဵရာ ဥပေဒမ့ာဵကို ေလဵစာဵလိုကံနာရမညံ။
( ဎ ) ဥပေဒန္ငံဴအညီ တရာဵစးဲဆိုခးငံဴန္ငံဴတရာဵစးဲဆို ခဳနို ငံ ခးငံဴရ္ိရမညံ။
(ဏ) ခးငံဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျ ပုမိ နံ ဴပါ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လု ပံကိုငံ နို ငံရနံအတးက ံ လိုအပံ
ခ့ကံအရ ေဆာငံရးကံျခငံဵမ္တစံပါဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုန္ငံဴ မသကံဆိုငံေသာ သစံေတာမ့ာဵ
ခု တံထး ငံ ျ ခငံဵ ၊ သဘာဝသယဳဇ ာတမ့ာဵ တူ ဵေဖာံ ျ ခငံဵ စသညံဴ သဘာဝပတံ ဝ နံ ဵက့ငံ
ထိခ ိုက ံပ့ကံ စီ ဵေစျခငံ ဵန္ ငံဴ လူ မှု စီဵ ပး ာဵအေပ် ဆုဳဵရှုဳဵ မှု မ့ာဵျဖစံ ေ ပ်ေစပါက အဆို ပါ
ဆုဳဵရှုဳဵနစံနာမှုအတးကံ ထိေရာကံသညံဴ ေလ့ာံေြကဵကို နစံနာသူထဳသို ဴ ေပဵေလ့ာံရမညံ။

24
(တ)

ေကာံမရ္ငံက ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵြကညံဴရှုရနံ ှကိုတငံအေြကာငံဵ
ြကာဵလာပါက မညံသညံဴေနရာကိုမဆို ဝငံေရာကံစစံေဆဵရနံ ခးငံဴျပုေပဵရမညံ။

(ထ)

သဘာဝပတံ ဝ နံဵက့ငံ ထိနံဵ သိမံဵ ေရဵဥပေဒန္ ငံဴ ပတံဝ နံဵက့ငံထိ ခိုကံ မှု ဆနံဵ စစံျခငံဵ
ဆိုငံရာ လုပံထုဳ ဵလုပံ နညံဵ မ့ာဵအရ ှကိုတငံ ခး ငံဴျပုခ့ကံရယူရနံ လိုအပံ ေသာ ရငံဵ န္ီဵ
ျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵသညံ ဆနံဵ စစံျ ခငံ ဵမ့ာဵ မလု ပံေ ဆာငံမီေကာံ မရ္ငံ ၏ ခး ငံဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတ ံ
အတညံျ ပုမိ နံ ဴကို ဦဵစးာရယူရ မညံ။ ဤသိ ု ဴေကာံ မရ္ င ံ ၏ ခး င ံဴျ ပုမိ န ံ ဴ သို ဴမဟုတ ံ
အတညံျ ပုမိ နံ ဴရယူထာဵသညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵသညံ ၎ငံဵတို ဴ လုပံ င နံဵေဆာငံရးက ံ
ေနသညံဴ ကာလတစံေလျှောကံ လုဳဵလို အပံ သညံဴ ပတံ ဝနံ ဵက့ငံထိခိုကံမှုန္ငံဴ လူ မှုေရဵ ထိ ခိုကံမှု
ဆနံဵစစံခ့ကံမ့ာဵ ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို ေကာံမရ္ငံသို ဴ တငံျပရမညံ။

၆၆။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ပုဒံ မ ၆၅၊ ပု ဒံမ ခးဲ (ထ) ပါ ဆနံဵစစံခ့ကံ အေပ် မူတ ညံ၍ အဆို ပါရငံဵ န္ီဵ

ျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵအာဵ ဆကံလကံေ ဆာငံရးကံေ စျခငံဵ သို ဴမဟုတံ ဆိုငံ ဵငဳဴျ ခငံ ဵအပါအဝငံ လိုအ ပံသ ညံမ့ာဵ
စီမဳေဆာငံရးကံရနံ ေွှနံြကာဵနိုငံသညံ။
၆၇။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵသညံ ပု ဒံ မ ၆၅ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵ သတံမ္ တံထာဵသညံဴ တာဝနံရ္ိမှု အာဵလုဳဵကို

ဤဥပေဒအာဏာ သကံဝငံသညံဴေန ဴမ္စ၍ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။
၆၈။

ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ သ ညံ ခး ငံ ဴျ ပုကာလမကု န ံ ဆု ဳဵ မီ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှုရ ပံ စ ဲ ပါက ၎ငံ ဵ ၏ ရငံဵ န္ီဵ

ျမှုပံ န္ဳမှု အတးကံ အေကာကံ ခး န ံ န္ ငံ ဴ အျခာဵျပညံ တး င ံဵ အခး နံအ ေကာကံ ကငံ ဵလး တံ ခ း ငံ ဴ သို ဴမဟုတံ
သကံသာခးငံဴ သို ဴမဟုတံ န္စံမ့ိုဵစလုဳဵတို ဴျဖငံဴ ျပညံပ မ္တ ငံသး ငံဵ ခဲဴေသာ စကံ ယန္တရာဵမ့ာဵ၊ ပစ္စ ညံဵ
ကိရိယာမ့ာဵ၊ ေမာံ ေတာံယာဲံမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံ ပမ္ တငံသး ငံဵ ခဲဴသ ညံဴ ပစ္စညံဵ မ့ာဵအာဵလုဳဵ ေရာငံဵ ခ့ျခငံဵ၊
ျပနံ လ ညံ တ ငံ ပိ ု ဴျခငံ ဵ ၊ စီ မ ဳ ခ နံ ဴခးဲ ျ ခငံ ဵတို ဴ ေဆာငံရ းက ံရ ာတး င ံ ေကာံ မရ္ ငံ ၏ ခးငံဴျပုခ့ကံ န္ငံဴ အညီ
တငံသး ငံဵ စဲံက ခဳစာဵခဲဴေ သာ အခးနံက ငံဵလးတံ ခးငံဴ သို ဴမဟု တံ သကံ သာခး ငံဴ သို ဴမဟုတံ န္စံ မ့ိုဵစလုဳဵကို
ျပနံလညံေပဵေဆာငံွပီဵ မ္သာ ေဆာငံရးကံရမညံ။
၆၉။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ ေကာံမရ္ငံမ္ ခးငံဴျပုမိနံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိနံ ဴရရ္ိွပီဵမ္သာ သကံဆိုငံရာ

အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ ဴအစညံ ဵတစံ ခု သို ဴမဟုတံ အဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵန္ ငံဴ လိုအ ပံသ ညံဴ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံ
မ့ာဵအာဵ ခ့ုပံဆိုျခငံဵ၊ လကံမ္တံေရဵထိုဵျခငံဵန္ငံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံခးငံဴရ္ိသညံ။
၇၀။

ပုဒံမ ၆၉ တးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ပဋိညာဲံစာခ့ုပံမ့ာဵ သကံတမံဵတိုဵျမှငံဴျခငံဵ၊ ျပငံ ဆငံျခငံဵတို ဴ

အတးကံ ေကာံမရ္ငံ၏ ခးငံဴျပုခ့ကံရယူရမညံ။
၇၁။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ ၎ငံ ဵ၏ရငံဵန္ီဵ ျမှုပံ န္ဳ မှုမ့ာဵ လု ပံေ ဆာငံရာတးငံ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှု လု ပံင နံဵ

အမ့ိုဵအစာဵအလိုကံ ဥပေဒ၊ နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵ၊ လုပံထုဳဵလု ပံန ညံဵ စညံဵ မ့ဲံ ဵစညံဵကမံ ဵမ့ာဵန္ငံဴ အညီ
က့နံ ဵ မာေရဵဆို င ံရာ ဆနံဵ စစံ ခ့ကံ၊ ယဲံ ေက့ဵမှု အေမး အ န္ စံ မ့ာဵ ထိ ခို ကံ မှု ဆ နံ ဵစစံခ့ကံ ၊ သဘာဝ
ပတံဝနံဵက့ငံ ထိခိုကံမှုဆနံဵစစံခ့ကံန္ငံဴ လူမပ
ှု တံဝနံဵက့ငံထိခိုကံမှု ဆနံဵစစံခ့ကံတို ဴကို ေဆာငံရးကံရမညံ။

25
၇၂။

ခးငံဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိန ံ ဴရယူထာဵေသာ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံန ္ဳမှုအ ာဵ လုပံ ငနံ ဵသကံတ မံဵ

ကာလအတး ငံ ဵ အျခာဵပု ဂ ္ဂို လံ တ စံ ဦ ဵဦဵသို ဴ တစံ ဆ ငံဴ င ္ာ ဵရမံ ဵျခငံဵ ၊ ေပါငံ န္ ဳျ ခငံ ဵ ၊ အစုရ္ ယံ ယာ
လွှဲေျပာငံဵျခငံဵ၊ လုပံငနံဵလွှဲေျပာငံဵျခငံဵတို ဴကို ေကာံမရ္ငံသို ဴ အသိေပဵတငံျပရမညံ။
(၁၇)
အာမခဳထ ာဵရ္ိျ ခငံဵ
၇၃။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူသညံ နိုငံငဳေတာံအတးငံဵ အာမခဳလုပံငနံဵ လုပံကိုငံခးငံဴရ္ိသညံဴ အာမခဳလုပံငနံဵ

တစံခု ခုတး ငံ နညံဵ ဥပေဒ၌ ေဖာံ ျ ပသတံ မ ္တ ံထ ာဵေသာ အာမခဳ အ မ့ို ဵအစာဵမ့ာဵကို အာမခဳထ ာဵရ ္ိ
ရမညံ။
အခနံဵ (၁၈)
ကငံဵ လးတ ံခ းင ံဴန ္င ံဴသ ကံသ ာခးင ံဴမ ့ာဵ
၇၄။

ေကာံမရ္ငံ သညံ နို ငံငဳ ေတာံအတး ငံဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံရ နံ လိုအပံ သညံဴကဏ္ဍမ့ာဵတးငံ ရငံဵ န္ီဵ

ျမှုပံ န္ဳမှု မ့ာဵဝငံေရာကံေ စျခငံဵ အာဵျဖငံဴ နို ငံ ငဳေတာံ ၏ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံ မှုကို အေထာကံ အကူျ ပုေစေရဵ
အတးကလ
ံ ညံဵေကာငံဵ၊ တိုငံဵေဒသှကီဵန္ငံဴ ျပညံနယံမ့ာဵ အခ့ိုဵက့မျှေတစးာ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံလာေစေရဵ
အတးကံလညံဵေကာငံဵ အခး နံကငံဵလးတံခးငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံ သာခး ငံဴတစံရပံရပံ ကိုျဖစံ ေစ၊ တစံရပံရပံထကံ
ပို၍ ျဖစံေစခဳစာဵခးငံဴျပုရနံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူက ေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ စိစစံ၍ ခးငံဴျပုေပဵနိုငံသညံ။
၇၅။

(က)

ဝငံေ ငး ခးနံက ငံဵလးတံ ခးငံဴ န္ငံဴ ပတံသကံ ၍ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှု နညံဵ ပါဵေသာ ေဒသမ့ာဵအာဵဇု နံ (၁)
အျဖစံလ ညံ ဵေကာငံဵ ၊ ဖး ဳ ဴွဖို ဵမှု အ သငံ ဴ အတငံဴရ ္ိေ သာေဒသမ့ာဵအာဵ ဇု နံ (၂) အျဖစံ
လညံဵေကာငံ ဵ၊ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုရ္ိေသာ ေဒသမ့ာဵအာဵ ဇု နံ (၃) အျဖစံလ ညံဵေကာငံဵ၊ အစိုဵရ
အဖးဲ ၏
ဴ အတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ ေကာံ မရ္ငံက အမိ နံ ဴေြကာံျငာစာ ထုတံျ ပနံ သတံ မ္တံကာ
ဇု န ံ (၁) အတး င ံ ဵ ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ မ ့ာဵအာဵ စီဵ ပး ာဵျဖစံ စ တငံ ေ သာ န္ စ ံ အ ပါအဝငံ
တစံ ဆကံတညံဵ ၇ န္စ ံအထိလညံဵ ေကာငံဵ ၊ ဇု နံ (၂) အတးငံဵ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ သူ မ့ာဵအာဵ
စီဵပးာဵျဖစံ စတငံေသာန္စံ အပါအဝငံ တစံဆကံတညံဵ ၅ န္စံအထိလညံဵေကာငံဵ၊ ဇုန ံ
(၃) အတး ငံဵ ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူမ့ာဵအာဵ စီဵပးာဵျဖစံ စတငံ ေသာန္ စံ အပါအဝငံ တစံဆကံတညံဵ
၃ န္စံ အထိလညံဵေကာငံဵ ဝငံေငးခးနံ ကငံဵလးတံခးငံဴျပုနိုငံသညံ။

( ခ ) အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ အတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ ေကာံမရ္ငံသညံ ဇုနံသတံမ္တံျခငံဵကို သကံဆိုငံရာ
ေဒသမ့ာဵ၏ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိ ုဵ တကံ မှုအ ေပ် မူတ ညံ ၍ အခါအာဵေလ့ာံ စး ာ လိ ု အ ပံ သလ ို
ေျပာငံဵလဲသတံမ္တံနိုငံသညံ။
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( ဂ ) ဝငံ ေငး ခ း န ံ က ငံ ဵလး တံ ခ း ငံ ဴ ကိ ု ရငံ ဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ မ ှု ျမှ ငံ ဴ တ ငံ ေ ဆာငံရး က ံရ နံ ေကာံမရ္ငံက
အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ ထုတံျပနံထာဵသညံဴ ကဏ္ဍမ့ာဵအတးကံသာ ခးငံဴျပုရမညံ။
၇၆။

အခနံဵ (၁၁) ပါ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူမ့ာဵအာဵ ဆကံဆဳေဆာငံရးကံျခငံဵ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံမ့ာဵအျပငံ အစိုဵရ

အဖးဲ ဴသညံ ျမနံမာနိုငံ ငဳ သာဵ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵ သို ဴမဟု တံ နို ငံ ငဳသာဵပို ငံ အေသဵစာဵအလတံ စာဵ
စီ ဵပးာဵေရဵလု ပံ င နံဵ မ့ာဵအာဵ အေထာကံအ ပဳ ဴမ့ာဵ၊ ေငးေ ြကဵဆို ငံရာ ပဳဴ ပိ ုဵ မှု မ့ာဵ၊ စး မံဵ ေဆာငံရ ညံ
ျမှငံဴတငံျခငံဵ၊ သငံတနံဵမ့ာဵ ဖးငံဴလ္စံေပဵျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံနိုငံသညံ။ ထို ဴအျပငံ ျမနံမာနိုငံငဳသာဵပိုငံ
စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵမ္ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံေနသညံဴ ေနရာ သို ဴမဟုတံ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ
မ့ာဵန္ ငံဴ စပံလ့ဲံဵ သညံဴ ေဆာငံရးကံခ့ကံ မ့ာဵတးငံ ကငံဵလးတံ ခးငံဴ န္ ငံဴ သကံ သာခး ငံဴ မ့ာဵကို ခး ငံဴျ ပုေပဵ
နိုငံသညံ။
၇၇။

ေကာံမရ္ငံ သညံ ရငံဵန္ီ ဵျမှု ပံန္ဳ သူက တငံျပေလျှောကံထာဵလာလျှေငံ ေအာကံပါအေကာကံခး န ံ

န္ငံဴ အျခာဵျပညံတး ငံဵအခးနံ အေကာကံ မ့ာဵ ကငံဵလးတံခး ငံဴ သို ဴမဟု တံ သကံ သာခးငံဴကို စိ စစံ ခး ငံဴျပု
ေပဵနိုငံသညံ (က)

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုလု ပံ ငနံဵ တညံေ ဆာကံ မှုကာလ သို ဴမဟုတံ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လု ပံင နံဵ
ျပငံ ဆ ငံမှုကာလအတးငံ ဵ အမ္နံတကယံလိုအပံ၍ တငံသး ငံဵေသာ စကံ ပ စ္စညံဵ မ့ာဵ၊
အသုဳ ဵအေဆာငံ တနံ ဆာပလာမ့ာဵ၊ စကံကိရိယာ အစိတံအပို ငံဵမ့ာဵ၊ စကံ အရနံပစ္စ ညံဵမ့ာဵ၊
ျပညံ တး ငံဵ ၌ ဝယံယူရရ္ိ နို ငံ ျ ခငံဵ မရ္ိ ေ သာ တညံ ေ ဆာကံေရဵပစ္စ ညံ ဵ မ့ာဵ၊ လုပံငနံဵသုဳဵ
ပစ္စ ညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခး နံျ ဖစံေ စ၊ အျခာဵျပညံ တးငံဵ အခး နံအေကာကံမ့ာဵ
ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံသာခးငံဴ၊

( ခ ) ျပညံ ပသို ဴ ရာနှု နံဵျပညံဴတ ငံ ပို ဴသညံဴ ရငံဵန္ီဵ ျမှုပံန္ဳ မှုလုပံ ငနံ ဵမ့ာဵက ပို ဴကု နံထုတံလု ပံရနံ
အတး ကံ တငံ သး ငံ ဵေသာကု နံြ ကမံဵ ပစ္စ ညံ ဵမ့ာဵ၊ တစံ ပို ငံ ဵတစံ စ ထု တံလု ပ ံွ ပီ ဵေသာ
ကုနံပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခးနံျဖစံေစ၊ အျခာဵျပညံတးငံဵအခးနံအေကာကံမ့ာဵ
ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံသာခးငံဴ၊
( ဂ ) ျပညံ ပမ္ ကုနံြကမံဵ ပစ္စ ညံဵမ့ာဵန္ ငံဴ တစံ စိတံတ စံ ပိုငံဵ ထုတံလု ပံွ ပီဵေသာ ပစ္စညံ ဵမ့ာဵ
တငံသး ငံဵွပီဵျပညံတး ငံဵ ၌ ကုနံ ပစ္စ ညံဵထုတံလု ပံကာ ျပညံ ပသို ဴ ျပနံလ ညံတ ငံပို ဴခဲဴလျှေင ံ
တငံ ပို ဴသညံဴကု နံ ပ စ္စညံ ဵ ပမာဏအတးက ံ ျပညံ ပ မ္တ ငံသ းငံ ဵခဲဴေ သာ ကု နံြကမံဵ ပစ္စ ညံဵ
မ့ာဵန္ငံဴ တစံစိတံတစံပိုငံဵ ထုတံလုပံွပီဵေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ ေကာကံခဳခဲဴေသာ
အေကာကံခး နံျ ဖစံေ စ၊ အျခာဵျပညံတး ငံဵ အခးနံ အေကာကံ မ့ာဵျဖစံေ စ၊ န္ စံမ့ိုဵလုဳဵကို
ျဖစံေစ ျပနံလညံထုတံေပဵခးငံဴ၊
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(ဃ)

ေကာံမရ္ငံ ၏ ခး ငံဴျ ပုခ့ကံျဖငံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လု ပံင နံဵ ပမာဏ တိုဵျမှ ငံဴွပီ ဵ မူလရငံဵ န္ီဵ
ျမှုပံ န္ဳသ ညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လုပံ ငနံဵ အာဵ ခးငံဴ ျပုထာဵသညံဴ သကံတ မံဵကာလအတး ငံဵ
တိုဵခ့ဲ ဴလုပံကိုငံပါက ယငံဵသို ဴတိုဵခ့ဲ ဴသညံဴ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုလုပံငနံဵအတးကံ အမ္ နံတကယံ
အသုဳဵျပုရနံ လိုအပံ ၍ တငံ သးငံ ဵေသာ စကံပ စ္စညံဵ မ့ာဵ၊ စကံကိရိယာမ့ာဵ၊ အသုဳဵ
အေဆာငံတ နံဆ ာပလာမ့ာဵ၊ စကံကိရိယာ အစိတံ အပို ငံဵ မ့ာဵ၊ စကံအရနံ ပ စ္စညံဵ မ့ာဵ၊
လုပံင နံဵသုဳ ဵပစ္စညံဵ မ့ာဵ၊ ျပညံတးငံဵ ၌ ဝယံယူရရ္ိနို ငံျခငံဵ မရ္ိေသာ တညံေ ဆာကံေရဵ
ပစ္စ ညံဵမ့ာဵအေပ်တးငံ အေကာကံခး နံျဖစံေ စ၊ အျခာဵျပညံတး ငံဵ အခး နံအေကာကံမ့ာဵ
ျဖစံေစ၊ န္စံမ့ိုဵလုဳဵကိုျဖစံေစ ကငံဵလးတံခးငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံသာခးငံဴ။

၇၈။

ေကာံ မရ္ င ံ သ ညံ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န ္ဳ သူ က ေလျှော ကံ ထာဵလာလျှေငံ ေအာကံ ပ ါကငံ ဵလးတ ံ ခး ငံ ဴ န္ င ံဴ

သကံသာခးငံဴကို လိုအပံသလို စိစစံခးငံဴျပုနိုငံသညံ (က)

ခးငံဴျ ပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျ ပုမိ နံ ဴ ရရ္ိထာဵသညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှုလု ပံ ငနံဵ မ္ ရရ္ိသညံဴ
အျမတံေ ငး ကို အဆို ပါရငံ ဵန္ီ ဵျမှ ုပံ န္ဳမှုလုပံငနံ ဵတး ငံျဖစံ

၊ ၎ငံ ဵ၏ အျခာဵအမ့ိုဵအစာဵတူ

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု လုပံ င နံဵတးငံ ျဖစံေ စ တစံန္ စံအတး ငံဵ ၌ ျပနံလ ညံရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳလျှေင ံ
ထိုအျမတံေငးအေပ်တးငံ ဝငံေငးခးနံ ကငံဵလးတံခးငံဴ သို ဴမဟုတံ သကံသာခးငံဴ၊
( ခ ) ဝငံေငးခး နံစညံဵြကပံရနံအလို ဴင္ာ စကံပစ္စညံဵ၊ စကံကိရိယာ၊ အေဆာကံအအုဳ သို ဴမဟုတံ
ရငံ ဵန္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှု လုပ ံ ငနံဵ သုဳ ဵ အျခာဵမတညံ ပ စ္စ ညံ ဵ မ့ာဵအေပ်တး ငံ သတံ မ္ တံ အ ခ့ိ န ံ
ကာလထကံေလ့ာဴ နညံဵေသာ ပစ္စည ံဵ တနံဖ ိုဵ ေလ့ာဴတး ကံ နှု နံ ဵထာဵျဖငံဴ စီ ဵ ပးာ ဵျဖစံ
စတငံေသာန္စံမ္ စတငံ၍ တးကံခ့ကံခဳစာဵခးငံဴ၊
( ဂ ) နိုငံ ငဳေတာံ ၏ စီ ဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံရနံ အမ္ နံတကယံလို အပံ ၍ နို ငံငဳ ေတာံအတး ငံဵ
ေဆာငံရး ကံ သညံဴ ရငံ ဵ န္ီ ဵျမှု ပံ န္ ဳ မှု လုပ ံ ငနံဵ ဆိ ု ငံရာသု ေတသနန္ ငံဴ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပ ံ ငနံဵ
မ့ာဵအတးကံ ကုနံက့စရိတံကို အခးနံစညံဵြကပံထိုကံေသာ ဝငံေငးမ္နုတံပယံခးငံဴ။
၇၉။

နို ငံငဳျခာဵသာဵ ရငံ ဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳသူမ့ာဵသညံ ၎ငံဵတို ဴ၏ ဝငံေ ငး အေပ်တး ငံ ျပညံ တးငံဵေန နို ငံ ငဳသာဵမ့ာဵ

ေပဵေဆာငံသညံဴ ဝငံေငးခးနံနှုနံဵထာဵမ့ာဵအတို ငံဵ ဝငံေငးခးနံေပဵေဆာငံရမညံ။
၈၀။

ပုဒံ မ ၇၅၊ ၇၇ န္ ငံဴ ၇၈ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ ကငံ ဵလးတံခး ငံဴန္ ငံဴ သကံ သာခး ငံဴ မ့ာဵမ္ အပ

အျခာဵအခးနံဆိုငံရာ ကိစ္စရပံမ့ာဵအာဵ သကံဆိုငံရာ အခးနံဥပေဒန္ငံဴအ ညီ ေဆာငံရးကံရမညံ။
၈၁။

ပုဒံ မ ၇၅၊ ၇၇၊ ၇၈ န္ ငံဴ ၈၀ တို ဴပါ ကငံဵလးတံ ခးငံဴ န္ငံဴ သကံ သာခးငံဴ မ့ာဵသညံ အထူဵစီဵ ပးာဵေရဵ

ဇုနံတးငံ လုပံကိုငံေနေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ သကံဆိုငံျခငံဵ မရ္ိေစရ။

28
အခနံဵ (၁၉)
အျငငံဵ ပးာ ဵမှုေ ျဖရ္င ံဵ ျခငံဵ
၈၂။

ဤဥပေဒကိုထ ိေရာကံ စးာ အေကာငံ အထညံေ ဖာံရာတး ငံ ေကာံ မရ္င ံသ ညံ ရငံဵ န္ီ ဵျမှု ပံန ္ဳ မ ှု

ဆိုငံရာ ျပဿနာရပံမ့ာဵအာဵ တရာဵဝငံ အျငငံဵ ပးာဵမှုအ ဆငံဴ သို ဴ မေရာကံရ္ိ မီ ေျဖရ္ငံဵ နို ငံရနံ၊ အျငငံဵ
ပးာဵမှု ျဖစံပ းာဵျခငံဵ မ္ ကာကးယံရ နံန္ ငံဴသကံ ဆို ငံသ ညံဴ စုဳစ မံဵ စစံေ ဆဵမှုမ့ာဵ ေဆာငံရးကံ နိုငံရနံ အတးက ံ
နစံနာမှုေျဖရ္ငံဵသညံဴ နညံဵလမံဵတစံရပံကို စီမဳခ့မ္တံရမညံ။
၈၃။

ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ န္ င ံဴ နို င ံ ငဳ ေတာံ အ ြကာဵ သို ဴမဟု တံ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ သ ူ အခ့ငံဵ ခ့ငံဵ အြကာဵ

ျဖစံ ပးာဵသညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံ န္ဳမှု ဆို ငံရာ အျငငံဵပးာ ဵမှု မ့ာဵကို တရာဵရုဳဵ သို ဴမဟုတံ အနုညာတခုဳရုဳဵတို ဴတးင ံ
တရာဵမစးဲ ဆို မီ အျငငံဵ ပးာဵသူမ့ာဵသညံ အျငငံဵ ပးာဵမှု မ့ာဵကို ွငိမံ ဵခ့မံ ဵစးာေျဖရ္ငံ ဵရနံ ထိုကံသ ငံဴ သညံဴ
ှကိုဵပမံဵမှုမ့ာဵကို အသုဳဵျပုရမညံ။
၈၄။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳမှုဆိုငံရာ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵကို ွငိမံဵခ့မံဵစးာေျဖရ္ငံဵ၍ ေျပလညံမှု မရရ္ိပါက(က)

သကံ ဆိ ု ငံရ ာ စာခ့ုပံတ း ငံ အျငငံဵ ပး ာဵမှုေ ျဖရ္ ငံ ဵ နညံ ဵ သတံ မ္တံထာဵျခငံဵ မရ္ိလျှေင ံ
စီရငံ ပိုငံ ခးငံဴရ္ိေ သာ တရာဵရုဳဵ သို ဴမဟုတံ အနု ညာတခုဳရုဳဵ၌ တညံ ဆဥ
ဲ ပေဒမ့ာဵန္ငံဴ အညီ
ေဆာငံရးကံရမညံ။

( ခ ) သကံဆို ငံရာစာခ့ုပံတး ငံ အျငငံဵ ပးာဵမှုေျဖရ္ ငံဵ နညံဵ သတံ မ္တံထာဵျခငံဵရ္ိလျှေငံ ယငံဵ
သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေျဖရ္ငံဵနညံဵမ့ာဵန္ငံဴအ ညီ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံ။
အခနံဵ (၂၀)
စီမ ဳခ နံ ဴခးဲေ ရဵျပစံဒ ဏံ
၈၅။

ေကာံမရ္ငံသညံ (က)

ဤဥပေဒပါျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ မ့ာဵ၊ ဤဥပေဒအရထု တံျပနံ သညံဴ နညံ ဵဥပေဒမ့ာဵ၊ စညံဵမ့ဲံ ဵ
စညံ ဵကမံဵမ့ာဵ၊ အမိ နံ ဴေြကာံျငာစာ၊ အမိ နံ ဴ၊ ေွှ နံြကာဵခ့ကံ၊ လု ပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵ သို ဴမဟုတံ
ခး ငံဴျပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိနံ ဴပါ စညံဵကမံဵခ့ကံတစံရပံရပံကို ေဖာကံ ဖ့ကံ သညံဴ
သို ဴမဟုတံ လို ကံနာေဆာငံရးကံရနံ ပ့ကံ ကးကံသညံဴ ရငံ ဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူအေပ်တး ငံ ေအာကံ ပါ
စီမဳခနံ ဴခးဲေရဵဆိုငံရာ ျပစံဒဏံတစံရပံကိုျဖစံေစ သို ဴမဟုတံ တစံရပံထကံပိုေသာ ျပစံ ဒဏံ
မ့ာဵကိုျဖစံေစ ခ့မ္တံနိုငံသညံ (၁) သတိေပဵျခငံဵ၊
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(၂)

၊

(၃) အခးနံကငံဵလးတံခးငံဴန္ငံဴ သကံသာခးငံဴမ့ာဵကို ယာယီရပံဆိုငံဵျခငံဵ၊
(၄) ခးငံျဴ ပုမိနံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိနံ ဴကို ျပနံလညံရုပံသိမံဵျခငံဵ၊
(၅) ေနာငံ တးငံမညံသညံဴ ခးငံဴျပုမိ နံ ဴ သို ဴမဟုတံ အတညံျပုမိ နံ ဴမျှေ ထုတံေပဵမညံ မဟု တံေသာ
နာမညံပ့ကံစီဵပးာဵေရဵ လုပံငနံဵစာရငံဵ၌ ထညံဴသးငံဵျခငံဵ။
( ခ ) ပုဒံ မခးဲ (က)

စီမဳ ခနံ ဴခးဲ မှုျ ပစံ ဒဏံ မခ့မ္တံ မီ စီမဳ ခ နံ ဴခးဲမှုျ ပစံဒဏံ န္ငံဴ စ ပံလ့ဲံဵ သညံဴ

ှကိုတငံအေြကာငံဵြကာဵစာကို ရငံဵန္ီဵ ျမှုပံ န္ဳ သူထသ
ဳ ို ဴ အေြကာငံ ဵြကာဵရမညံ။ ရငံဵ န္ီဵ
ျမှုပံန္ဳသူသညံ ၎ငံဵအေပ်ခ့မ္တံမညံဴ စီမဳခနံ ဴခးဲမှုျပစံ ဒဏံန္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ စာျဖငံဴ ေရဵသာဵ
ေမဵျမနံဵေျဖရ္ငံဵနိုငံခး ငံဴ ရ္ိရမညံ။
( ဂ ) ပု ဒံမခးဲ (က) အရ စီ မဳခနံ ဴခးဲ မှုျပစံ ဒဏံ ခ့မ္ တံရာတး ငံ ထို သို ဴ ခ့မ္တံရသညံဴအေြကာငံဵအရငံ ဵကို
ယငံဵခ့မ္တံသညံဴ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံန္ငံဴအတူ ေဖာံျပေပဵရမညံ။
၈၆။

(က)

ေကာံမရ္ ငံက ပု ဒံမ ၈၅ အရ ခ့မ္တံသ ညံဴ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ တစံရ ပံရပံ န္ငံဴ စပံလ့ ဲံဵ၍
ေက့နပံ မှုမရ္ိ သညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ အစို ဵရအဖးဲ သ
ဴ ို ဴ သတံ မ္တံ ခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ အညီ
ဆု ဳဵျဖတံ ခ့ကံ ခ့မ္ တံ သညံဴေ န ဴမ္ စ၍ ရကံေ ပါငံ ဵ ၆၀ အတး ငံ ဵ အယူ ခဳေလျှောကံထ ာဵ
နိုငံသညံ။

( ခ ) အစိုဵရအဖးဲ ဴသညံ ေကာံမရ္ငံက ခ့မ္တံသညံဴ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံတစံရပံရပံကို ျပငံဆငံျခငံဵ၊
ပယံဖ့ကံျခငံဵ၊ အတညံျပုျခငံဵ ျပုနိုငံသညံ။
( ဂ ) အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံသညံ အွပီဵအျပတံျဖစံေစရမညံ။
၈၇။

ရငံဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ သူ သ ညံ ေကာံ မ ရ္ ငံ ၊ သကံ ဆ ို င ံရာအစိ ုဵရဌာန၊ အစိ ုဵရအဖး ဲ အ
ဴ စညံ ဵ သို ဴ ျပုစု

တငံျပေသာ အဆိုျပုခ့ကံ၊ စာရငံဵဇယာဵမ့ာဵ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ၊ ေငးေရဵေြကဵေရဵ၊
အလုပံသမာဵခနံ ဴထာဵေရဵဆိုငံရာ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ စသညံတို ဴကို မရိုဵမေျဖာငံဴေသာ သေဘာျဖငံဴ
မမ္ န ံေ ဖာံ ျ ပေြကာငံဵ သိ ု ဴမဟုတ ံ ထိ မံ ခ ့နံေ ြကာငံ ဵ ခိ ု ငံ လုဳ ေ သာသကံ ေ သခဳ အေထာကံအထာဵမ့ာဵ
ေပ်ေပါကံလျှေငံ ျပစံမှုေြကာငံဵအရ အေရဵယူျခငံဵခဳရမညံ။
၈၈။

ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ သညံ ပု ဒံ မ ၄၁ ပါ တာဵျမစံ သညံဴ ရငံဵ န္ီဵျမှု ပံန္ဳ မှုလု ပံင နံဵမ့ာဵကို လုပံကို င ံ

ေဆာငံရးကံျခငံ ဵ အပါအဝငံ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ တစံရပံရပံကို လိုကံနာေဆာငံရးကံရနံ ပ့ကံကးကံလျှေငံ
သို ဴမဟုတံ ေဖာကံဖ့ကံလျှေငံ ဤဥပေဒအရ အေရဵယူမညံဴအျပငံ လိုအပံ ပါက တညံဆဲဥပေဒတစံရပံရပံ
အရ အေရဵယူျခငံဵခဳရမညံ။

30
အခနံဵ (၂၁)
ခခငံဵ ခ့ကံျ ပုရမညံဴ အခ့ကံမ ့ာဵ
၈၉။

ဤဥပေဒပါ မညံသညံျဴ ပဋ္ဌာနံဵခ့ကံကမျှေ အစိုဵရအဖးဲ ၏
ဴ ဆငံျ ခငံတုဳတရာဵျဖငံဴ ခ့မ္တံထာဵေသာ

သို ဴမဟုတံ ထိ နံဵသိ မံဵထာဵေသာ မျှေတ မှုရ္ိသညံ ဴ ေအာကံပါေဆာငံရးကံခ့ကံ မ့ာဵကို တာဵျမစံ သညံဟ ု
မ္တံယူျခငံဵမျပုရ(က)

ျပညံ သကိ
ူ ဴ ု ယံက့ငံဴ တရာဵ ကာကး ယံရနံ သို ဴမဟု တံ အမ့ာဵျပညံ သူအက့ိုဵင္ ာ ထိ နံဵသိ မံဵရနံ
လိုအပံခ့ကံ၊

( ခ ) လူသာဵ၊ တိရ စ္ဆ ာနံ သို ဴမဟု တံ အပငံ မ့ာဵ၏ သကံတမံဵ သို ဴမဟုတံ က့နံ ဵမာေရဵကာကးယံရနံ
လိုအပံခ့ကံ၊
( ဂ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ မ့ာဵ၊ ဘဏံတးငံ ေငးေြကဵအပံ န္ဳသူ မ့ာဵ၊ ေငးေြကဵေဈဵကးကံတး ငံ ပါဝငံ
ေဆာငံရးကံသူ မ့ာဵ၊ အာမခဳထာဵရ္ိ သူမ့ာဵ၊ အာမခဳေတာငံဵ သူ မ့ာဵ သို ဴမဟုတံ ယုဳ မ္တ ံ
အပံ န္ဳမှုတာဝနံရ္ိသညံဴ ဘဏ္ဍာေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵတစံ ခုက ၎ငံဵမ္တာဝနံရ္ိသညံဴ လူပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵကို
ကာကးယံျခငံဵ၊
(ဃ)

ဘဏ္ဍာေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵ မ့ာဵ၏ လုဳ ျ ခုဳ မှု၊ ရပံတ ညံ နို င ံ မှု ၊ တညံွ မဲ မှု န္ င ံဴ တ ညံ ွ ငိ မံ မ ှုက ို
အာမခဳျခငံဵ၊

( င ) နိုငံငဳေတာံ၏ ဘဏ္ဍာေရဵစနစံ တညံတဳဴခိုငံွမဲမှုန္ငံဴ တညံွငိမံမှုကို အာမခဳျခငံဵ၊
( စ ) ရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳသူ န္ ငံဴပတံ သကံ၍ မျှေတ၍ ထိေရာကံမှုရ္ိေ သာ စညံဵြကပံျ ခငံဵ သို ဴမဟုတ ံ
တိုကံရိုကံအခးနံမ့ာဵ ေကာကံခဳျခငံဵအာဵ ေသခ့ာေစရနံ ရညံရးယံျခငံဵ၊
(ဆ)

အနု ပညာဆိုငံရာ၊ သမို ငံဵ ဆိုငံရာ သို ဴမဟုတံ ေရ္ဵေဟာငံဵတနံဖို ဵရ္ိေသာ အမ့ိုဵသာဵ
အေမးအန္စံ ရတနာမ့ာဵ ကာကးယံေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

( ဇ ) ျပညံတး ငံဵ ၌ ထုတံလုပံ မှု သို ဴမဟုတံ သုဳဵ စးဲမှု မ့ာဵေြကာငံဴ ထိခိုကံ မှုျ ဖစံ ေစပါက ယငံဵ သို ဴ
မျဖစံေစရနံ သဘာဝသယဳဇာတမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵရနံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
အခနံဵ (၂၂)
လုဳျ ခုဳ ေရဵဆိုင ံရ ာကငံဵ လးတ ံခ းင ံဴမ ့ာဵ
၉၀။

(က)

ဤဥပေဒပါ မညံသညံဴျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံကမျှေ အစိုဵရအဖးဲ ဴက လုဳျခုဳေရဵအလို ဴင္ာ လိုအပံေသာ
ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ ျပုလုပံျခငံဵကို တာဵျမစံသညံဟု မမ္တံယူရ။

( ခ ) ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵသတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵသညံ အစိုဵရအဖးဲ ဴက နိုငံငဳေတာံ၏ အေရဵပါေသာ
လုဳျခုဳေရဵကိစ္စကို ကာကးယံရနံ အတးကံ လိုအ ပံသ ညံဟု ယူဆရသညံဴ ေအာကံေ ဖာံျ ပပါ
ေဆာငံရးကံခ့ကံတစံစုဳတစံရာ လုပံေဆာငံျခငံဵကို တာဵဆီဵျခငံဵ မရ္ိေစရ (၁) တပံမေတာံ သို ဴမဟုတံ အျခာဵလုဳျခုဳေရဵအဖးဲ ဴအာဵ လကံနကံ၊ ခဲ ယမံဵ မီဵေက့ာကံ
န္ငံဴ စစံလကံ နကံကိရိယာ၊ တနံ ဆာပလာမ့ာဵ ေထာကံပဳဴရ နံအတးကံ တိုကံရိုက ံ
သို ဴမဟုတံ သးယံဝိုကံ၍ ေဆာငံရးကံေသာ ေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ။
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(၂) နိုငံ ငဳတကာ ဆကံဆဳေရဵတး ငံ စစံျ ဖစံ ပးာဵျခငံ ဵန္ ငံဴ အျခာဵအေရဵေပ် အေျခအေန
မ့ာဵအရ လိုအပံသလိုေဆာငံရးကံျခငံဵ။
အခနံဵ (၂၃)
အေထးေ ထး
၉၁။

ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံ ဵ ခ့ကံတ စံရ ပံရ ပံ သ ညံ နိ ု ငံ င ဳ ေတာံက အတညံျ ပု လကံခဳထာဵေသာ

အျပညံျပညံ ဆိုငံရာ စာခ့ုပံမ့ာဵန္ ငံဴ သေဘာတူညီ ခ့ကံပါ အခ့ကံတ စံရပံရ ပံန္ ငံဴ ဆနံ ဴက့ငံကးဲလးဲပါက
ထိုဆနံ ဴက့ငံ သညံဴ ျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံအတးကံ အျပညံျ ပညံ ဆိ ု ငံရ ာ စာခ့ုပံ မ့ာဵန္ ငံဴ သေဘာတူညီ ခ့ကံပါ
အခ့ကံမ့ာဵကို လိုကံနာရမညံ။
၉၂။

ဤဥပေဒျပဋ္ဌာနံ ဵွပီဵေနာကံ လို အပံေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵန္ ငံဴ လု ပံထုဳဵလု ပံနညံ ဵမ့ာဵ ျပဋ္ဌာနံ ဵျခငံဵ

မျပုနို ငံေသဵမီ ကာလအတး ငံဵ ဤဥပေဒန္ ငံဴမဆနံ ဴက့ငံလျှေငံ နို ငံငဳျခာဵရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳမှု ဥပေဒ (ျပညံ ေထာငံ စု
လွှတံေတာံဥပေဒအမ္ တံ ၂၁/၂၀၁၂) အရ ထုတံျပနံခဲဴေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵကို ဆကံလကံက့ငံသ
ဴ ုဳဵနိုငံသညံ ။
၉၃။

ျပညံ ေထာငံ စ ုျ မနံ မာနို င ံင ဳေ တာံ နို ငံ ငဳျ ခာဵရငံ ဵန္ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှုဥ ပေဒ (နိ ုင ံ ငဳေ တာံ ွငိ မံ ဝ ပံ ပိျ ပာဵမှု

တညံေ ဆာကံေရဵအဖးဲ ဴ ဥပေဒအမ္ တ ံ ၁၀/ ၁၉၈၈) သို ဴမဟု တံ နိ ု ငံ င ဳ ျ ခာဵရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ ဳ မ ှု ဥ ပေဒ
(၂၀၁၂ ခု န္စံ၊ ျပညံ ေထာငံ စုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္ တံ ၂၁။) သို ဴမဟုတံ ျမနံ မာနို ငံငဳသာဵမ့ာဵရငံဵန္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု
ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုန္စံ၊ ျပညံေထာငံစုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္တံ ၁၈။) တိ ု ဴကို အေျခခဳ ၍ ေကာံမရ္ငံက
ေပဵအပံ ထာဵသညံဴ ရငံ ဵ န္ ီဵ ျမှု ပံ န္ဳ မ ှု ခး ငံဴ ျ ပုမိ နံ ဴသညံ အဆို ပါခး ငံ ဴျ ပုမိ နံ ဴ၏ သတံ မ ္တ ံ သကံတ မံဵ
ကုနံဆုဳဵ သညံဴ အ ခ့ိ နံ အထိ ဆကံလကံ အက့ိုဵသကံေရာကံေစရမညံ။
၉၄။

အျခာဵဥပေဒတစံရပံရ ပံတးငံ မညံသို ဴပငံ ပါရ္ိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵ ခ့ကံတစံရ ပံရပံန္ င ံဴ

သကံဆိုငံသညံဴကိစ္စရပံမ့ာဵကို ဤဥပေဒန္ငံဴအညီသာ ေဆာငံရးကံရမညံ။
၉၅။

ဤဥပေဒအရအပံ န္ ငံဵထာဵေသာ လုပံပို ငံခး ငံဴ မ့ာဵန္ ငံဴအ ညီ သေဘာရိုဵျဖငံဴေဆာငံရးကံေြကာငံဵ

သကံ ေ သအေထာကံအထာဵခိ ုင ံလု ဳသ ညံ ဴ ကိ စ္စ တ စံရ ပံရ ပံ အတးကံ ေကာံ မရ္ ငံ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံ တစံ ဦဵဦဵကို
ျဖစံေစ၊ ေကာံမတီ သို ဴမဟုတံ အဖးဲ ဴငယံ၏ အဖးဲ ဴဝငံတစံဦဵဦဵကိုျဖစံေစ၊ နိုငံငဳဴဝနံထမံဵတစံဦဵဦဵကို ျဖစံေစ
တရာဵမေြကာငံဵ ျဖငံဴ ေသာံလ ညံ ဵေကာငံဵ ၊ ျပစံမ ှုေြကာငံဵ ျဖငံဴ ေသာံလ ညံ ဵေကာငံဵ တရာဵစးဲ ဆ ိုျ ခငံ ဵ၊
အေရဵယူျခငံဵ မရ္ိေစရ။
၉၆။

ေကာံမရ္ငံအဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ၊ ေကာံမရ္ငံရုဳဵဝနံထမံဵမ့ာဵသညံ ဤဥပေဒအရ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို

ထမံဵေဆာငံရာတး ငံ အဂတိလိုကံစာဵမှု တိုကံ ဖ့ကံေရဵဥပေဒန္ငံဴ အညီ အဂတိတရာဵ ကငံဵရ္ငံဵ စးာျဖငံဴ
ေဆာငံရးကံရ မညံ။
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၉၇။

ေကာံမရ္ငံ အဖးဲ ဝ
ဴ ငံ မ့ာဵသညံ မိ မိရရ္ိထာဵသညံဴ သတငံဵအခ့ကံအလကံ မ့ာဵကို ဤဥပေဒပါ

ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵ အေကာငံအထညံေဖာံရနံ ကိစ္စမ့ာဵမ္ တစံ ပါဵ အျခာဵကိ စ္စရပံ မ့ာဵတး ငံ အသုဳဵမျပုရ။
၉၈။

ပုဒံမ ၈၅ အရ စီမဳခနံ ဴခးဲေရဵဆိုငံရာ ျပစံဒဏံမ့ာဵန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ အယူခဳျခငံဵမ္တစံပါဵ ဤဥပေဒ

အရ အပံန္ ငံဵေသာ လုပံပို ငံ ခးငံဴ န္ငံဴ အညီ ေကာံ မရ္ငံက ခ့မ္တံေ သာ အဆုဳဵအျဖတံ သညံ အွပီဵအျပတံ
အတညံျဖစံသညံ။
၉၉။

ဤဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ကံ မ့ာဵကို ေဆာငံရးကံနိုငံေစရနံ စီမဳကိနံဵန္ ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံ ှကီ ဵဌာနသညံ(က)

ေကာံမရ္ငံ၏ ရုဳဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို တာဝနံယူေဆာငံရးကံရမညံ။

( ခ ) ေကာံ မ ရ္ င ံ ၏ ကု န ံ က ့စရိ တ ံ မ ့ာဵကိ ု ဘဏ္ဍာေရဵစညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵကမံဵ မ့ာဵန္ငံဴ အညီ
က့ခဳရမညံ။
၁၀၀။ ဤဥပေဒကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးငံ(က)

ဝနံှကီဵဌာနသညံ အစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ သေဘာတူညီခ့ကံျဖငံဴ လိုအပံေသာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊
စညံဵမ့ဲံဵ၊ စညံဵကမံဵ၊ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ၊ အမိနံ ဴ၊ ေွှနြံ ကာဵခ့ကံန္ငံဴ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵ
မ့ာဵကို ထုတံျပနံနိုငံသညံ။

( ခ ) ေကာံမရ္ငံသညံ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ၊ အမိနံ ဴ၊ ေွှနံြကာဵခ့ကံန္ငံဴ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵကို
ထုတံျပနံနိုငံသညံ။
၁၀၁။ နိုငံ ငဳျခာဵရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခု န ္ စံ ၊ ျပညံ ေထာငံ စု လွှ တံေ တာံ ဥပေဒအမ္တ ံ ၂၁။)
န္ ငံဴ ျမနံ မာနို ငံငဳသာဵမ့ာဵရငံဵန္ီ ဵျမှုပံ န္ဳမှုဥပေဒ (၂၀၁၃ ခု န္စံ၊ ျပညံ ေထာငံ စုလွှတံေတာံ ဥပေဒအမ္ တံ၁၈။)
တို ဴကို ဤဥပေဒျဖငံဴရုပံသိမံဵလိုကံသညံ။ နိုငံငဳျခာဵရငံဵ န္ီဵျမှုပံ န္ဳမှု ဥပေဒကို ရုပံသိမံဵလိုကံေသာံလညံဵ
ယငံဵဥပေဒအရ တညံေထာငံထာဵရ္ိသညံဴ ေကာံမရ္ငံသညံ ဤဥပေဒအရဆကံခဳ မညံဴ ေကာံ မ ရ္ ငံ အ ာဵ
တာဝနံဝတ္တ ရာဵမ့ာဵ လွှဲအပံေပဵသညံ ဴေ န ဴအထိ လုပံငနံဵ မ့ာဵကို ေဆာငံရးကံ ခ း ငံ ဴ ရ္ိေစရမညံ။
။

( )

