
 

ပြညံေောငံစုသမ္မတပမနံမာနိငံငဳေတာံအစုိဵရ 

စုိကံြ့ို ဵေရဵ၊ ေမးဵပမူေရဵန္ငဴံ ဆညံေပမာငံဵဝနံကကီဵဌာန 

လယံယာေပမစီမဳခနံခဴးေဲရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန 

 

 

 

စာခ့ုြံစာတမံဵမ့ာဵ မ္တံြဳုတငံရနအံတးကံ  

ေဆာငံရးကံရမညဴံ အခ့ကံမ့ာဵ 

 

ပြညံသအူမ့ာဵ စာခ့ုြစံာတမံဵြါ အခးငံအဴေရဵကုိ ဥြေေန္ငံအဴညရီရ္ပိြီဵ 

လိမံလညံခဳရပခငံဵမ္ ကာကးယနံိငုံေစရနံအတးကံ 

စာခ့ုြစံာတမံဵမ္တြံုတဳငံပခငံဵကုိ ေဆာငရံးကေံြဵလျှကံရ္ြိါသညံ။ 

 

 

လဘံယာေပမစီမဳခနံခဴးေဲရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵ ဌာန 

ရုဳဵ အမ္တံ၊ ၁၅၊ ေနပြညံေတာံ 

ဖုနံဵ - ၀၆၇ ၄၁၀၁၂၈ 



 
 

D: Myo Swe D: Myo Swe D: Myo Swe 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵအတးကံ ေပဵေဆာငံရမညဴံအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ 

စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ္တံပဳုတငံခေငး 

၁ မေရးမဴေျပာငံဵနိငုံေသာ ပစ္စညံဵ  

ေရာငံဵခ့ျခငံဵ 

၅၀၀၀ဝိ/- ေအာကံ 

ပထမ ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၁ဝိ/-နှုနံဵ 

က့နံ  ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၄၀/-နှုနံဵ ၅၀၀၀ဝိ/- အထကံ 

၁၀၀ဝိ/ -တိငုံဵ ၂၀/-နှုနံဵ 

၂ ေပဵကမံဵျခငံဵစာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၃ အင္ာဵစာခ့ုပံ ပ့မံဵမျှ တစံန္စံင္ာဵရမံဵအေပ်  

အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၄ ပစ္စညံဵ  လဲလယ္ံျခငံဵစာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၅ အေပါငံစာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၆ အေပါငံဖ့ကံ စာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ   (၁၀၀/- ထက ံမပုိရ) 

၇ စးနံလွှတံစာခ့ုပံ တနံဖိုဵ ပါလ့ငံ - အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံ 

တနံဖိုဵ မပါရ္လိ့ငံ- ၂၅၀၀၀/- 

၈ ပစ္စညံဵ ခးေဲဝစာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၉ ပစ္စညံဵ စီမဳခနံခဴးမဲှုစာခ့ုပံစာတမံဵ 

(လကံဖးဲစဴာခ့ု ပံ၊မိသာဵစုစီမဳခနံခဴးဲမှုစာခ့ု ပံ)  

အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၀ အစုစပံလပုံငနံဵစာခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၁ အစုစပံဖ့ကံသမိံဵျခငံဵစာခ့ုပံ  အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၂ ယုမဳ္တအံပံန္သဳညဴံစာခ့ုပံ တနံဖိုဵ ပါလ့ငံ -အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

တနံဖိုဵ မပါရ္လိ့ငံ -  ၃၀၀/- 

၁၃ 

 

သေဘာတူစာခ့ုပံ/ (သိုမဴဟုတံ) 

သေဘာတူညခီ့ကံမ္တံတမံဵ 

အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၄ ခဳဝနံခ့ုပံ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၅ အာမခဳစာခ့ုပံ တနံဖိုဵ ပါရ္လိ့ငံ - အမ္တစံဲံ(၁) ပါ နှုနံဵအတိငုံဵ 

တနံဖိုဵ မပါရ္လိ့ငံ  - ၃၀၀/- 

၁၆ 

 

ကးာရ္ငံဵစာခ့ုပံ ရိုဵ ရိုဵ ကးာရ္ငံဵလ့ငံ-၆၀/ က့ပံ 

ပစ္စညံဵ ခးေဲဝွပီဵ တနံဖိုဵ မပါ လ့ငံ - ၃၀၀/- က့ပံ 

ပစ္စညံဵ ခးေဲဝွပီဵတနံဖိုဵ ပါလ့ငံအမ္တစံဲံ(၁) 

ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၇ ကုမ္ပဏီ၏သငံဵဖးဲ စဴညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ အမ္တစံဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိငုံဵ 

၁၈ ကိယုံစာဵလ္ယလံွှစဲာမ့ာဵ ၄၀/- က့ပံ 

၁၉ ေမးဵစာဵျခငံဵစာခ့ုပံ ၆၀/-က့ပံ 

၂၀ တရာဵရုဳဵ အမိနံ ဴ/ ဒီကရီမ့ာဵ ၄၀/- က့ပံ 

၂၁ က့မံဵက့ိနံလွှာ ၆၀/-က့ပံ 

၂၂ ကုနံအမ္တတဳံဆပိံပိငုံဆိုငံ 

ေြကာငံဵမမတံဟေြကျငာစာတမံဵ 

၆၀/-က့ပံ 

၂၃ ေြကျငာစာတမံဵ ၆၀/-က့ပံ 

၂၄ ပိငုံဆိုငံေြကာငံဵေြကျငာစာခ့ုပံ                                                                                                                                                                                                                                                             

(အေမးဆကံခဳျခငံဵဆိငုံရာ) 

၆၀/-က့ပံ 

၂၅ လကံထပံစာခ့ုပံ ၆၀/-က့ပံ 

၂၆ အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံ ၆၀/-က့ပံ 

၂၇ ဖ့ကံသမိံဵစာခ့ုပံ ၃၄၀/-က့ပံ 

၂၈ လ္ူဒါနံဵစာခ့ုပံ ၃၀၀/-က့ပံ 

၂၉ အိတဖံးငံေဴသတမံဵစာ ၁၂၀/-က့ပံ 

၃၀ အိတပံိတေံသတမံဵစာအပံန္ျဳခငံဵ ၆၀/-က့ပံ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵအတးကံ ေပဵေဆာငံရမညဴံအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ 

စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ္တံပဳုတငံခေငး 

၃၁ ေသတမံဵစာ ဖးငံေဴဖာကံခ ၆၀/-က့ပံ 

၃၂ စာခ့ုပံမူရငံဵခးဲ (သို)ဴ မူရငံဵမိတ္တ ူ ၆၀/-က့ပံ 

၃၃ စာခ့ုပံစာတမံဵအာဵ ရ္ာေဖးခ ပထမန္စံအတးကံ- ၂၀/-က့ပံ  

ေနာကံထပံန္စံအတးကံ  ၅၀ ျပာဵ (၁၀ က့ပံထကံ မပုိရ) 

မှု 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပု ဳတငံျခငံဵ၏  အက့ိုဵသကံေရာကံမှု 

 မ္တံပဳုတငံထာဵေသာ စာခ့ု ပံစာတမံဵသညံ စာခ့ု ပံ ခ့ု ပံဆုိသညဴံ 

ေနရဴကံမ္စ၍ အက့ို ဵသကံေရာကံသညံ။ 

 စာခ့ု ပံစာတမံဵပါ စညံဵကမံဵခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ ဆနံကဴ့ငံေသာ နှုတံကတိ 

သုိမဴဟုတံအေြကာငံ ြဵကာဵေြကညာခ့ကံကုိ လွှမံဵမုိဵသညံ။  (ပုဒံမ -၄၇) 

 

စာခ့ပံစာတမံဵကို မ္တံပု ဳမတငံျခငံဵ၏ အက့ိုဵသကံေရာကံမှု 

မ္တံပဳုတငံမတငံမေနရ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ မ္တံပဳုတငံျခငံဵမျပုလျှငံ - 

(က) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵကုိ တစံနညံဵနညံ ျဵဖငဴံ  လွှေဲျပာငံ ျဵခငံဵ၊ 

င္ာဵရမံ ျဵခငံဵ တုိသဴညံ အက့ို ဵသကံေရာကံမှု မရိ္ေစရ။ 

 (ခ) ကိတ္တ ိမသာဵသမီဵေမးဵစာ ျဵခငံဵသညံ  တရာဵဝငံအေထာကံအထာဵ 

သကံေသခဳ ခ့ကံ မျဖစံေစရ။ 

(ဂ) စာခ့ု ပံစာတမံဵပါ ပစ္စညံဵန္ငဴံသကံဆုိငံသညဴံ သုိမဴဟုတံ အခးငဴံအာဏာ 

ေပဵအပံ ခ့ကံသညံ တရာဵဝငံအေထာကံအထာဵသကံေသခဳခ့ကံ 

မျဖစံေစရ။  ပုဒံမ-- ၄၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျပညံေထာငံစုသမ္မတျမနံမာနုိငံငဳေတာံအစုိဵရ 

စုိကံပ့ို ဵေရဵ၊ေမး ျဵမူေရဵန္ငဴံဆညံေျမာငံဵဝနံှကီဵဌာန 

လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးေဲရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန 

 

 

 

 

 

စာခ့ုပစံာတမံဵ မ့ာဵ မ္တံပဳုတငရံနံအတးကံ 

ေဆာငံရးကံရမညဴံအခ့ကံမ့ာဵ 

 

ျပညံသူအမ့ာဵ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ 

အခးငဴံအေရဵကုိ ဥပေဒနငဴံ္အညီ ရရ္ိွပီဵ  

လိမံလညံခဳရျခ်ဵမ ္ကာကးယံနုိငေံစရနံအတးကံ 

စာခ့ုပစံာတမံဵမတံ္ပဳုတငံျခငံဵ ကုိ  

ေဆာငရံးကံေပဵ  ကံရိ္ပါသညံ။ 

 

 

 

လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲေရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵ ဦဵစီဵဌာန 

ရုဳဵအမ္တံ-၁၅၊ ေနျပညံေတာံ 

၂၀၁၈ ခုန္စံ၊ဒီဇငံဘာလ 

အသေးစိတ္ ေိရြိလိုပါက _  

 သ ကးတုိင္နြင့္စီမံကနိ္းဌာနချဲ၊ လယ္ယာသ မစီမံခန္ခ့ျဲသရးနြင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန 

(ရုံးခ်ုပ္)၊ ရုံးအမြတ္ (၄၃)၊ သန ပည္သတာ္၊ ဖုန္း- ၀၆၇၄၁၀၁၂၈၊ 

 ရန္ကနု္မမို သ့တာ္စာခ်ုပ္စာတမ္းမြတ္ပုံတင္ရုံး၊ဆည္သ မာင္းလမ္းေျယ္၊ စိမ္းလဲ့သမရိပ ္

ောလမ္း၊ ကံဘဲ့လမ္းမကကီး၊ ရန္ကင္းမမို န့ယ္၊ ရန္ကနု္မမို ၊့ဖုန္း- ၀၉၇၈၇၃၆၄၇၄၆ 

 မန္တသလးမမို သ့တာ္စာခ်ုပ္စာတမ္းမြတ္ပုံတင္ရုံး၊ ၇၂၇၃  ကား၊ ေဇင္လမ္း ၊မမိုေ့စ္(၁) 

ရပ္ကျက္၊မန္တသလးမမို ၊့ ဖုန္း-၀၂၂၈၄၈၁၁၀ 

 ေက္ဆိုင္ရာမမိုန့ယ္စာခ်ုပ္စာတမ္းမြတ္ပုံတင္ရုံး(မမိုန့ယ္လယ္ယာသ မစီမံခန္ခ့ျဲသရး 

နြင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရုံး) ေုိ ့ဆက္ေျယ္သမး မန္းနိုင္ပါေည္။  



 
 

D: Myo Swe D: Myo Swe D: Myo Swe 

မ္တံပု ဳတငံရမညံဴစာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵန္င ံ ဴစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပု ဳတငံရု ဳဵ   

 မ္တံပဳုမတငံမေနရ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာ  ဵ-  

တနံဖုိဵေငး တစံသိနံဵက့ပံန္ငဴံ အထကံရိ္သညဴံ မေရးမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵ ေရာငံဵချ့ခငံ ၊ဵ 

ေပဵကမံ ျဵခငံ ၊ဵ ေပါငံနဳ္ျခငံဵ၊ တစံန္စံထကံပုိ၍ င္ာဵရမံ ျဵခငံ ၊ဵ ေြက ညာျခငံ ၊ဵ လွှအဲပံျခငံ ၊ဵ ကနံ ဴ

သတံျခငံ ၊ဵ စးနံလဴွှတံျခငံ ၊ဵ ဖ့ကံသိမံ ျဵခငံဵတုိကုိဴ ျပုလုပံ သညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာ ၊ဵ  သာဵသမီဵ 

ေမးဵစာျခငံဵစာခ့ု ပံန္ငဴံ နုိငံငဳေတာံက အခါ အာဵေလ့ာံစးာ သတံမ္တံသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ  

ဥပေဒန္ငဴံအညီ တရာဵဝငံ ျဖစံေစေရဵအတးကံ မ္တံပဳုတငံရနံ လုိအပံပါသညံ။ ပုဒံမ -  ၁၆ 

 ပုဒံမ ၁၆ တးငံ မပါဝငံသညဴံ အျခာဵစာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ မ္တံပဳုမတငံဘဲ ေနလုိက  ေနနုိငံသညံ။ 

ပုဒံမ - ၁၇ 

မ္တံပု ဳတငံရမညံဴရု ဳဵ 

 ကာယကဳရ္ငံတုိကဴ ခ့ု ပံဆုိွပီဵသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵ မ္တံပဳုတငံ 

ဥပေဒအရ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ ရနံကုနံ၊ မန္တေလဵန္ငဴံ ေနျပညံေတာံတးငံ ွမိုေဴတာံစာခ့ု ပံစာတမံဵ 

မ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴ လညံဵေကာငံ ၊ဵ က့နံွမိုနဴယံမ့ာဵတးငံ သကံဆုိငံရာ လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးေဲရဵန္ငဴံ 

စာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနရိ္ ွမိုနဴယံစာခ့ု ပံ စာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴလညံဵေကာငံဵ တငံျပရပါမညံ။ 

 

စာခ့ုပ ံစာတမံဵတးင ံ ျပညံ ဴစ ု ဳရမညံ ဴအခ့ကံမ့ာဵ  

 (က) စာခ့ု ပံစာတမံဵကုိ ျမနံမာစာျဖငဴံ ေရဵသာဵထာဵရမညံ။ ျမနံမာစာျဖငဴံ ေရဵသာဵထာ ျဵခငံဵ မဟုတံ 

လျှငံ နုိှတီပဗ္ဗလစံက မ္နံကနံေြကာငံဵ လကံမ္တံေရဵထုိဵထာဵသညဴံ ျမနံမာဘာသာျပနံဆုိခ့ကံ 

ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ ပုဒံမ -၁၈ (က) န္ငဴံ (ခ) 

(ခ) စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူတုိကဴ ျပညဴံစဳုစးာ ေရဵသာဵ လကံမ္တံေရဵထုိဵထာဵေသာ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵ 

ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၁၈(ဂ) 

(ဂ) စာခ့ု ပံစာတမံဵပါ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ကံမ့ာဵကုိ ျပငံဆငံျခငံ ၊ဵျဖညဴံစးကံျခငံ ၊ဵခ့နံလ္ပံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ 

ပယံဖ့ကံျခငံ ျဵပုလုပံထာဵလျှငံ ယငံဵသုိ ဴ ျပုလုပံထာဵသညဴံ  ေနရာအသီဵသီဵ၌ စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိ 

သညဴံ ပုဂ္ဂို လံတုိ၏ဴ လကံမ္တံတုိ သုိမဴဟုတံ လကံမ္တံရ္ညံကုိ ေရဵထုိဵရမညံ။ ပုဒံမ- ၁၈ (ဃ) 

(ဃ) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံ ျဵဖစံပါက ယငံဵပစ္စညံဵ၏ 

အမ့ို ဵအစာ ၊ဵ ပဳုသဏ္ဌ ာနံ၊ အရးယံအစာဵန္ငဴံ တညံေနရာတုိကုိဴ ရ္ငံဵလငံဵစးာ ေဖာံျပရမညဴံအျပငံ 

မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵသညံ ေျမျဖစံပါက ေျမန္ငဴံ စပံလ့ဲ ံဵ၍ သကံေသခဳနုိငံေသာ 

သကံဆုိငံရာ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲအဴစညံဵက တစံန္စံအတးငံဵ တရာဵဝငံထုတံေပဵထာဵ 

သညဴံ သကံေသခဳ ေျမပဳု န္စံခုန္ငဴံ ေျမ ရာဇဝငံ ပါရိ္ရမညံ။ ပုဒံမ - ၂၀  

 (င) မညံသညဴံစာခ့ု ပံစာတမံဵကုိမဆုိ မ္တံပဳုတငံသညဴံအခါ ျမနံမာနုိငံငဳတဳဆိပံေခါငံဵအကံဥပေဒ 

န္ငဴံ အျခာဵတညံဆဲဥပေဒတစံရပံရပံတုိအဴရ သတံမ္တံထာဵသညဴံ အခးနံတဳဆိပံေခါငံဵကုိ လဳု 

ေလာကံစးာ ကပံထာဵွပီ ျဵဖစံရမညံ။ - ပုဒံမ ၃၂ (ဃ) 

(စ) နုိငံငဳျခာဵတးငံခ့ု ပံဆုိေသာ စာခ့ု ပံျဖစံပါက သကံဆုိငံရာနုိငံငဳရိ္ ျမနံမာဴသဳရဳုဵအရာရိ္ (သုိမဴဟုတံ) 

ေကာငံစစံဝနံ၏ ေရ္တဴးငံ ခ့ု ပံဆုိမှုမ္နံကနံေြကာငံ ၊ဵ ေထာကံခဳခ့ကံ၊ သဳရဳုဵတဳဆိပံတုိပဴါရိ္ရမညံ။ 

ျမနံမာဘာသာျဖငဴံ ေရဵသာဵခ့ု ပံဆုိ ျခငံဵ မဟုတံပါက Notry Public ၏ ဘာသာျပနံဆုိခ့ကံ 

တငံျပရမညံ။ 

မ္တံပု ဳတငံေပဵရနံအတးကံ စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ 

(က) စာခ့ု ပံစာတမံဵခ့ု ပံဆုိသူမ့ာ  ဵကုိယံတုိငံ သုိမဴဟုတံ ၎ငံဵတုိ၏ဴ ကုိယံစာဵလ္ယံမ့ာ ၊ဵ ဌာန၊အဖးဲအဴစညံ ၊ဵ 

ကုမ္ပဏီ၊ အသငံဵအဖးဲ ဴျဖစံပါက တရာဵဝငံ တာဝနံေပဵအပံျခငံဵခဳရသူ၊ အရးယံမေရာကံေသဵသူ၊ 

ရူဵသးပံသူတုိ ဴကုိယံစာ  ဵတရာဵဝငံ အုပံထိနံဵခးငဴံရရိ္သူ၊ စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူ ကးယံလးနံလ့ငံ မ္တံပဳုတငံ 

သးငံဵရနံ တရာဵရဳုဵအမိနံရဴရိ္သူတုိကဴ စာခ့ု ပံ စာတမံဵကုိ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ 

ပုဒံမ - ၃၀၊ ၃၂ (ဂ) 

(ခ) စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူ၊ စာခ့ု ပံကုိမ္တံပဳုတငံရနံတငံျပသူန္ငဴံ သကံေသမ့ာဵသညံ အရးယံမေရာကံေသဵသူ၊ 

ရူဵသးပံသူ၊ သတိပဳုမ္နံမရိ္သူမ့ာဵ မျဖစံရပါ။ ပုဒံမ- ၃၄(ခ) 

(ဂ) မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပေသာ စာခ့ု ပံစာတမံဵသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအကံဥပေဒ ပုဒံမ 

၁၆၊ ၁၇ တုိန္ဴငဴံ ညီေွှတံရမညံ။ 

(ဃ) စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရကံေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံတငံျပျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ပုဒံမ-၂၁ 

(င) နုိငံငဳျခာဵတးငံ ဥပေဒန္ငဴံအညီ ခ့ု ပံဆုိခဴဲေသာ စာခ့ု ပံျဖစံပါက ျမနံမာနုိငံငဳအတးငံဵသုိ ဴစာခ့ု ပံစာတမံ  ဵ

ေရာကံရိ္သညဴံေနမ္ဴ ရကံေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ ပုဒံမ -၂၄ 

(စ) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ ပစ္စညံဵ တညံရိ္ရာ အရပံ 

ေဒသရိ္ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳု ၊ဵ မေရးမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သကံဆုိငံသညဴံ တရာဵရဳုဵ 

ဒီကရီန္ငဴံအမိနံမဴ့ာဵကုိ မူလစီရငံခ့ကံ ခ့မ္တံသညဴံ တရာဵရဳုဵတညံရိ္ရာ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံ 

ရဳုဵန္ငဴံ အျခာဵစာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ မိမိ မ္တံပဳုတငံလုိသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴမ္တံပဳု 

တငံေပဵရနံ တငံျပျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ ပုဒံမ ၂၅၊ ၂၆ 

(ဆ) ကုိယံစာဵလ္ယံလွှစဲာျဖစံပါက လွှအဲပံသူေနထုိငံသညဴံ အရပံေဒသရိ္ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳု  ဵ

သုိ ဴမ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၀(ဂ)(၁) 

(ဇ) ဥပေဒပုဒံမ ၃၀ ပါ စာခ့ု ပံစာတမံဵကုိ မ္တံပဳုတငံခးငဴံရိ္သူတုိ ဴကုိယံတုိငံက စာခ့ု ပံစာတမံဵကုိ မ္တံပဳု 

တငံေပဵရနံ လာေရာကံတငံျပွပီဵ စာခ့ု ပံစာတမံဵပါ စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူ အာဵလဳုဵသညံ စာခ့ု ပံ 

စာတမံဵကုိ န္စံဦဵန္စံဖကံ သေဘာတူ ခ့ု ပံဆုိသညံမ္ာ မ္နံကနံေြကာငံဵ ေျဖာငဴံဆုိဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ 

- ၃၁(ခ)၊ ၃၄(က) 

 
(စ)့ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံတငံျပသူတုိကုိဴ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္က တစံနညံဵနညံ ျဵဖငဴံ သိရိ္ေအာငံ 

စစံေဆ ျဵခငံဵကုိ သကံေသခဳေျဖာငဴံဆုိ ရမညံ။ (ကုိယံတုိငံသိရိ္ျခငံဵ သုိမဴဟုတံ သကံေသတုိကဴ မ္နံ 

ေြကာငံ  ဵဝနံခဳျခငံဵ။)ပုဒံမ ၃၂(က)၊ (င) 

(ည) စာခ့ု ပံစာတမံဵတးငံ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ကံမ့ာဵကုိ ခ့ု ပံဆုိသူတုိကဴ မ္နံကနံစးာေရဵသာဵခ့ု ပံဆုိေြကာငံ  ဵ

ကုိ ေျဖာငဴံဆုိဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၃ (က) 

(ဋ) ခ့ိတံပိတံထာဵေသာ ေသတမံဵစာကုိ အပံနဳ္ျခငံ ျဵဖစံပါက ေသတမံဵစာ ေရဵသာဵသူ (သုိမဴဟုတံ) 

၎ငံဵ၏ ကုိယံစာဵလ္ယံက မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပ ျခငံ ျဵဖစံရမညံ။ ပုဒံမ -၃၈ 

(ဌ) ေသတမံဵစာကုိ မ္တံတငံသးငံ ျဵခငံ ျဵဖစံပါက ေသတမံဵစာေရဵသာဵသူ၊ ေသတမံဵစာ ေရဵသာဵသူ 

ကးယံလးနံလျှငံ ယငံဵေသတမံဵစာအရ အေမးထိနံ ျဵဖစံသူ သုိမဴဟုတံ ေသတမံဵစာအရ တစံနညံဵ 

နညံ ျဵဖငဴံ သကံဆုိငံသူက မ္တံပဳုတငံ ေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၄၃ ၊ ၄၅ 

(ဍ) ကိတ္တ ိမသာဵသမီဵ ေမးဵစာ ျဵခငံဵစာခ့ု ပံျဖစံပါက သာဵသမီဵေမးဵစာဵသူ သုိမဴဟုတံ ေမးဵစာဵခဳရသူက 

မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ -၄၆ 

၃။ အထကံေဖာံျပပါ စာခ့ု ပံစာတမံဵတးငံ ျပညဴံစဳုရမညဴံအခ့ကံမ့ာဵန္ငဴံ စစံေဆဵရာတးငံ 

ညီေွှတံရမညဴံအခ့ကံမ့ာ  ဵ ျပညဴံစဳုမ္နံကနံမှုရိ္ေသာ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵကုိ သတံမ္တံသညဴံ မ္တံပဳုတငံခ 

ေပဵသးငံဵေစ၍ မ္တံပဳုတငံေပဵပါသညံ။  

မေရးမဴေျပာငံဵနုိငံေသာပစ္စညံဵမ့ာ  ဵေရာငံဵခ၊့ေပါငံနဳ္၊င္ာဵရမံ ၊ဵလဲလ္ယံ၊ေပဵကပံ ၊ဵစးနံလဴွှတံ၊ ေြကျငာ၊ 

လွှေဲျပာငံဵသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵန္ငဴံအတူ တငံျပရမညဴံ အေထာကံအကာမ့ာဵ 

(၁) စာခ့ု ပံ ခ့ု ပံဆုိသူ၊ သကံေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵကတံျပာဵ မူရငံ ၊ဵ 

(၂) ဂရနံေျမျဖစံပါက ဂရနံမူရငံဵန္ငဴံ သကံဆုိငံရာ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖးဲအဴစညံဵက တစံန္စံအတးငံဵ 

တရာဵဝငံ ထုတံေပဵထာဵသညဴံ သကံေသခဳေျမပဳုန္စံခုန္ငဴံ ေျမရာဇဝငံ၊ 

(၃) ဘုိဵဘပုိငံေျမ၊ စကးာတာေျမ၊ လယံယာေျမကုိ အျခာဵနညံဵအသဳု ျဵပုခးငဴံ ရရိ္ထာဵသညဴံေျမ၊ လယံယာေျမ 

မဟုတံေြကာငံဵ ဝနံခဳခ့ကံထုတံေပဵထာဵသညဴံ ေျမမ့ာ ျဵဖစံပါက သကံဆုိငံရာအစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရ 

အဖးဲအဴစညံဵက တစံန္စံအတးငံ  ဵတရာဵဝငံထုတံေပဵထာဵသညဴံ သကံေသခဳေျမပဳုန္စံခုန္ငဴံေျမရာဇဝငံ၊ 

(၄) ေျမအမညံေပါကံန္ငဴံဆကံနးယံေသာ တရာဵဝငံမ္တံပဳုတငံထာဵသညဴံ ပုိငံဆုိငံမှု အေထာကံ အထာဵ 

စာခ့ု ပံစာတမံဵအဆကံမ့ာ ၊ဵ 

(၅) မိသာဵစုအခ့ငံဵခ့ငံဵ အေပဵစာခ့ု ပံျဖစံပါက မိသာဵစုအတးငံဵမညံသုိ ဴ ေတာံစပံေြကာငံဵ က့မံဵက့ိနံ 

လွှာန္ငဴံ အိမံေထာငံစုစာရငံဵ မူရငံ ၊ဵ 

(၆) ပုိငံဆုိငံေြကာငံဵ ေြကျငာစာခ့ု ပံျဖစံပါက ေျမအမညံေပါကံသူ သုိမဴဟုတံ စာခ့ု ပံအရ ပုိငံဆုိငံ သူ၏  

ေသစာရငံဵမူရငံဵ သုိမဴဟုတံ သကံဆုိငံရာဌာန၏ ေသဆဳုဵေြကာငံဵ ေထာကံခဳခ့ကံ၊ ဥပေဒ န္ငဴံအညီ 

အေမးဆကံခဳခးငဴံရိ္သူကျပုလုပံသညဴံ က့မံဵက့ိနံလွှာ၊ 

(၇) စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူမ့ာဵသညံ ျမနံမာနုိငံငဳသာ ျဵဖစံရမညံ။ နုိငံငဳျခာဵသုိ ဴေရာကံရိ္ေနေသာ ျမနံမာနုိငံငဳသာ  ဵ

ျဖစံပါက သကံဆုိငံရာ ျမနံမာနုိငံငဳသဳရဳုဵမ္ အတညံျပုေပဵေသာ ကုိယံစာဵလ္ယံလွှဲစာန္ငဴံ နုိငံငဳကူ  ဵ

လကံမ္တံသကံတမံဵရိ္ေြကာငံဵ ေထာကံခဳခ့ကံ၊ 

(၈) နုိငံငဳျခာဵသာဵ ျဖစံပါက သကံဆုိငံရာ ဝနံှကီဵဌာန၏ခးငဴံျပုခ့ကံ၊ 

စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံ  ဵလုပံငနံဵစဲံ 

 မ္တံပဳုတငံလုိသညဴံ စာခ့ု ပံစာတမံဵကုိ သကံဆုိငံရာ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴတငံျပရမညံ။ 

ရနံကုနံွမိုေဴတာံစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴ တငံျပပါက ဝငံစာဌာနတးငံ နဳနကံ ၈:၀းနာရီမ္ 

၁၁:၃၀ နာရီအတးငံဵ တငံျပ၍ အမ္တံစဲံရယူရပါမညံ။  

 အမ္တံစဲံေပဵထာဵေသာ စာခ့ု ပံမ့ာဵကုိ အမ္တံစဲံအလုိကံစစံေဆ ျဵခငံ ၊ဵ ထပံဆငဴံေရဵမ္တံခ့ကံမ့ာ  ဵ

ေရဵသာ ျဵခငံ ၊ဵ လကံေဗးနိ္ပံမ္တံရယူျခငံဵ၊ မ္တံပဳုတငံေြကဵေပဵသးငံ ျဵခငံဵတုိကုိဴ ေနအဴတးငံဵွပီဵစီဵေအာငံ 

ေဆာငံရးကံေပဵပါသညံ။ 

 ဥပေဒန္ငဴံညီေွှတံသညဴံ စာခ့ု ပံမ့ာဵကုိ ရဳုဵ၏ မ္တံပဳုတငံစာအုပံမ့ာဵတးငံ မ္တံတမံဵတငံျခငံ ၊ဵ အွပီ  ဵ

သတံမ္တံပဳုတငံေပ ျဵခငံဵတုိ ဴ ျပုလုပံရနံအတးကံ ရဳုဵ၌ ထာဵခဴဲရမညံ ျဖစံွပီ ၊ဵ စာခ့ု ပံန္ငဴံ မ္တံပဳုတငံခ 

ေငးလကံခဳရရိ္ေြကာငံဵေျပစာကုိ ကာယကဳရ္ငံသုိ ဴထုတံေပဵပါမညံ။  

 သတံမ္တံသညဴံေနရဴကံတးငံ စာခ့ု ပံန္ငဴံ မ္တံပဳုတငံခေငး လကံခဳရရိ္ေြကာငံဵေျပစာ တငံျပ၍ မိမိ၏ 

စာခ့ု ပံမူရငံဵကုိ ျပနံလညံထုတံယူနုိငံပါသညံ။ 

 ဥပေဒန္ငဴံမညီေွှတံသညဴံ စာခ့ု ပံမ့ာဵကုိ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ ျငငံဵပယံေြကာငံဵ မ္တံတမံဵတငံ၍ 

ကာယကဳရ္ငံသုိ ဴေနအဴတးငံဵ ျပနံလညံထုတံေပဵပါမညံ။ 

 ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရသညဴံစာခ့ု ပံကုိ မ္တံပဳုတငံလုိပါက တုိငံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ၊ ျပညံေထာငံစုနယံေျမ 

စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ထဳအယူခဳဝငံေရာကံနုိငံပါသညံ။ 

 တုိငံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ၊ျပညံေထာငံစုနယံေျမစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္က အယူခဳမှုကုိ 

စစံေဆဵ၍ မ္တံပဳုတငံရနံ ခးငဴံျပုပါက ရကံေပါငံဵ ၃၀အတးငံ  ဵ ွမိုေဴတာံ/ွမိုနယံစာခ့ု ပံစာတမံ  ဵ

မ္တံပဳုတငံ အရာရိ္ထဳ တငံျပ၍ မ္တံပဳုတငံရပါမညံ။ 

 မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ  ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရပါက ရကံေပါငံ  ဵ ၃၀ အတးငံ  ဵ သကံဆုိငံရာ တရာဵရဳုဵတးငံ 

စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံေပဵေစလုိမှုျဖငဴံ တရာဵစးဆုိဲ ေဆာငံရးကံွပီ ၊ဵ တရာဵရဳုဵက မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ 

အမိနံခဴ့မ္တံလ့ငံ ွမိုေဴတာံ/ွမိုနယံစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ထဳ တငံျပ၍ မ္တံပဳုတငံရပါမညံ။  

စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵလုပံငနံဵ၏ ြကာျမှငဴံခ့ိနံ 
 ရနံကုနံန္ငဴံ မန္တေလဵွမိုေဴတာံစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵတုိတဴးငံ မ္တံပဳုတငံခ ေပ  ဵသးငံဵသညဴံေနမ္ဴ (၁၅) 

ရကံအတးငံ  ဵ၊ ကုိယံစာဵလ္ယံလွှစဲာ ကုိ (၅)ရကံအတးငံ  ဵစာခ့ု ပံမူရငံ  ဵျပနံလညံထုတံေပဵပါမညံ။ 
 က့နံွမိုနဴယံစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵမ့ာဵတးငံ ေဖာံျပပါ  အခ့ိနံကာထကံ ေလ့ာဴနညံဵနုိငံပါသညံ။ 



 

 

စာေစာငံတးငံ ပါဝငံသညံဴ အေြြောငံဵအရာမ့ာဵ 

 

၁။ နိဒါနံဵ 

၂။ ရညံရးယံခ့ြေံ 

၃။ မ္တံပုဳတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ မ္တံပုဳတငံလုိြေ တငံနုိငံေသာ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ 

၄။ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံ ဴစာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညံဴစုဳရမညံဴ အခ့ြေံမ့ာဵ 

၅။ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵသညံဴအခါ ညီေွှတံရမညံဴ 

အခ့ြေံမ့ာဵ 

၆။ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴ 

အခ့ြေံမ့ာဵ 

၇။ မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံ ဴစာခ့ုပံစာတမံဵန္ငဴံအတူ တငံျပရမညံဴ 

စာရးြေံစာတမံဵ အခ့ြေံအလြံေမ့ာဵ 

၈။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံ အဆငဴံဆငံဴ 

၉။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ လုပံငနံဵအတးြံေ ြြောျမငဴံသညံဴ အခ့ိနံြောလ 

၁၀။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴ အခေြြေဵ 

ေငးမ့ာဵ (ြေုနြံေ့စရိတံ) 

၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ၏ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု 

၁၂။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ 

(ေနာြေံဆြံေတးဲဇယာဵ) 

၁၃။ ရနံြေုနံွမို ေဴတာံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ ၏ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံ 

လုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳ အဆငဴံဆငံဴ 
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ြောယြေဳရ္ငံတုိအဴေနျဖငံဴ မိမိတို ဴခ့ုပံဆိုထာဵသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြေို 

လယယံာေျမစီမဳခနံခဴးဲေရဵန္ငံဴစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ မ့ာဵ၌  

မ္တံပုဳတငံသးငံဵရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ  

နိဒါနံဵ 

၁။ မိဘျပညံသမူ့ာဵအေနျဖငဴံ မိမိတုိ ဴခ့ုပံဆိုြြေသညံ ဴစာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵအနြေံ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ့ာဵမ္တံပဳုတငံဥပေဒ အရ မ္တံပဳုမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ့ာဵြေိ ု

တညံဆဲဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ၊ လုပံထုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ မ္တံပဳုတငံရနံ လိအုပံပါသညံ။ 

လယယံာေျမစီမဳခနံခဴးဲေရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ မ့ာဵ အေန 

ျဖငဴံလညံဵ မိဘျပညံသမူ့ာဵ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ အခးငဴံအေရဵမ့ာဵြေို ဥပေဒန္ငဴံအညီ ရရိ္ွပီဵ 

လိမံလညခဳံရျခငံဵမ္ ြောြေးယနုိံငံေစရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ လုပံငနံဵြေို 

ေဆာငံရးြေံေပဵလ့ြံေ ရိ္ပါသညံ။ 

ရညံရးယံခ့ြေံ 

၂။ ဤစာေစာငံျပုစုရျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ြေံမာ္ မိဘျပညံသူမ့ာဵအေနျဖငဴံ ဥပေဒန္ငဴံအညီ 

တရာဵဝငံ ခုိငံမာမှု ရရိ္နုိငံရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ ျပုလုပံရာတးငံ ေဆာငံ 

ရးြေံမညံဴ လုပံငနံဵစဲံအဆငဴံဆငံဴ၊ ြြောျမှငဴံခ့ိနံန္ငံဴ ြုေနံြေ့စရိတံတုိြဴေို သရိ္ိွပီဵ၊ မ္တံပဳု 

တငံျခငံဵလုပံငနံဵအာဵ လးယံြေူလ့ငံျမနံစးာ ေဆာငံရးြေံနုိငံေစရနံ ရညံရးယံျပုစုရျခငံဵ 

ျဖစံပါသညံ။ 

မ္တံပဳုမတငံမေနရ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ့ာဵန္ငဴံ မ္တံပဳုတငံလုိြေ တငံနုိငံသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ 

၃။ တနံဖုိဵေငး ြေ့ပံတစံသိနံဵ န္ငဴံအထြံေရိ္သညဴံ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ 

ေရာငံဵခ ျ့ခငံဵ၊ ေပဵြေမံ ျဵခငံဵ၊ ေပါငံနဳ္ျခငံဵ၊ တစံန္စံထြံေပုိ၍ င္ာဵရမံဵျခငံဵ၊ ဆုိငံရာဆုိငံခးငဴံ 

အြေ့ို ဵစီဵပးာဵတစံစဳုတစံရာျဖစံေစေရဵအတးြံေ ေြြေညာျခငံဵ၊ လွှဲအပံျခငံဵ၊ ြေနံသဴတံျခငံဵ၊ 

စးနံလဴွှတံျခငံဵန္ငဴံ ဖ့ြံေသိမံ ျဵခငံဵတုိြုိဴေ ခုိငံမာေစရနံျပုလုပံသညဴံ ေသတမံဵစာ မဟုတံေသာ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ၊ ယငံဵစာခ့ု ပံစာတမံဵတုိန္ဴငဴံ သြံေဆုိငံသညဴံ ပုိငံဆုိငံခးငဴံအေပ် တရာဵရဳုဵြေ 

ခ့မ္တံသညဴံ စီရငံခ့ြံေ၊ ဒီြေရီ ၊ အမိနံ၊ဴ  သာဵသမီဵေမးဵစာျခငံဵစာခ့ုပံန္ငဴံ နုိငံငဳေတာံြေ အခါ 

အာဵေလ့ာံစးာ သတံမ္တံသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြုိေ ဥပေဒန္ငဴံအညီ တရာဵဝငံ ခုိငံမာမှု 

ရရိ္နုိငံရနံအတးြံေ မ္တံပဳုတငံရမညံ ျဖစံပါသညံ။ ပုဒံမ -  ၁၆ 
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၃။ အထြေံအပုိဒံ ၃ ပါ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵမ္တံပဳုတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆ အရ သတံမ္တံ 

ထာဵသညံ ဴမ္တံပဳုတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံစာတမံဵ မဟုတေံသာ အျခာဵစာခ့ုပံစာတမံ မ့ာဵ 

ြေို ြောယြဳေရ္ငံ၏ သေဘာဆန္ဒအရ မ္တံပဳုတငံလိုြေ တငံနုိငံွပီဵ၊ မ္တံပဳုမတငံဘလဲညံဵ 

ေနနုိငံပါသညံ။ ပုဒံမ - ၁၇ 

၅။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ မ္တံပဳုတငံလိုပါြေ ရနံြေုနံ၊ မန္တေလဵန္ငဴံ ေနျပညံေတာံတးငံ 

ွမို ေဴတာံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵသုိ ဴ လညံဵေြောငံဵ၊ ြေ့နံွမို နဴယံမ့ာဵတးငံ သြေံဆုိငံရာ 

လယယံာေျမစီမဳခနံခဴးဲေရဵန္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနရိ္ ွမို နဴယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ သို ဴ

လညံဵေြောငံဵ တငံျပရပါမညံ။  

၆။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ သုိ ဴလာေရာြေံရနံ အခြံေအခဲရိ္သညံဴ ြေ့နံဵမာေရဵခ့ို တဴဲဴ 

ေနသူမ့ာဵ၊ ြုိေယအံ ဂ္ါမသနံစးမံဵသမူ့ာဵ၊ အြေ့ဲံဵခ့ထာဵျခငံဵခဳေနရသမူ့ာဵန္ငဴံ တရာဵရုဳဵသို ဴ

လာေရာြေံျခငံဵမ္ တညံဆဲဥပေဒန္ငဴံအညီ ြေငံဵလးတံခးငဴံျပုထာဵသူမ့ာဵအေနျဖငဴံ မိမိ 

ေနထုိငံရာ ေနအိမံ၊ ေဆဵရုဳ၊ အြေ့ဲံဵေထာငံသုိ ဴ လာေရာြေံ၍ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံ 

ေပဵရနံ ေလျှောြေံထာဵနုိငံပါသညံ။ ပုဒံမ - ၃၆(ြေ) 

မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညံစဳုရမညဴံ အခ့ြံေမ့ာဵ 

၇။ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပသညံ ဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵသညံ  ေအာြေံေဖာံျပပါအခ့ြံေ 

မ့ာဵြေို ျပညံဴစုဳစးာ ေဆာငံရးြေံွပီဵျဖစံရပါမညံ - 

(ြေ) စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ ျမနံမာစာျဖငဴံ ေရဵသာဵထာဵရမညံ။ ျမနံမာစာျဖငဴံ ေရဵသာဵ 

ထာဵျခငံဵ မဟုတံလျှေငံ နုိှတီပဗ္ဗလစံြေ မ္နံြေနံေြြောငံဵ လြံေမ္တံ ေရဵထုိဵ 

ထာဵသညဴံ ျမနံမာဘာသာျပနံဆုိခ့ြံေ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ ပုဒံမ-၁၈(ြေ) န္ငဴံ (ခ) 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူတုိြဴေ ျပညဴံစဳုစးာ ေရဵသာဵ လြံေမ္တံေရဵထုိဵထာဵေသာ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ့ာဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၁၈(္) 

(္) စာခ့ုပံစာတမံဵပါ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ြံေမ့ာဵြုိေ ျပငံဆငံျခငံဵ၊ ျဖညဴံစးြံေျခငံဵ၊ ခ့နံ 

လ္ပံျခငံဵ သုိမဴဟုတံ ပယံဖ့ြံေျခငံဵျပုလုပံထာဵလျှေငံ ယငံဵသုိ ဴ ျပုလုပံထာဵသညဴံ  

ေနရာ အသီဵသီဵ၌ စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသညဴံ ပု ္္ဂိုလံတုိ၏ဴ လြံေမ္တံတုိ သုိမဴဟုတံ 

လြံေမ္တံရ္ညံြုိေ ေရဵထုိဵရမညံ။ ပုဒံမ- ၁၈ (ဃ) 

(ဃ) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သြံေဆုိငံသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵျဖစံပါြေ 

ယငံဵပစ္စညံဵ၏ အမ့ိုဵအစာဵ၊ ပဳုသဏ္ဌ ာနံ၊ အရးယံအစာဵန္ငဴံ တညံေနရာတုိြုိဴေ 

ရ္ငံဵလငံဵစးာ ေဖာံျပရမညဴံအျပငံ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာပစ္စညံဵသညံ ေျမျဖစံ 



3 
 

 

ပါြေ ေျမန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ သြံေေသခဳနုိငံေသာ သြံေဆုိငံရာ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရ 

အဖးဲအဴစညံဵြေ တစံန္စံအတးငံဵ တရာဵဝငံထုတံေပဵထာဵသညဴံ သြံေေသခဳ ေျမပဳု 

န္စံခုန္ငဴံ ေျမ ရာဇဝငံ ပါရိ္ရမညံ။ ပုဒံမ - ၂၀  

 (င) မညံသညဴံစာခ့ုပံစာတမံဵြုိေမဆုိ မ္တံပဳုတငံသညဴံအခါ ျမနံမာနုိငံငဳတဳဆိပံေခါငံဵ 

အြံေဥပေဒန္ငဴံ အျခာဵတညံဆဲဥပေဒ တစံရပံရပံတုိအဴရ သတံမ္တံထာဵသညဴံ 

အခးနံတဳဆိပံေခါငံဵြုိေ လဳုေလာြံေစးာ ြေပံထာဵွပီဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ ၃၂ (ဃ) 

(စ) နုိငံငဳျခာဵတးငံ ခ့ုပံဆုိေသာ စာခ့ုပံျဖစံပါြေ သြံေဆုိငံရာနုိငံငဳရိ္ ျမနံမာဴသဳရဳုဵ 

အရာရိ္(သုိမဴဟုတံ)ေြောငံစစံဝနံ၏ ေရ္တဴးငံ ခ့ုပံဆုိမှု မ္နံြေနံေြြောငံဵ၊ ေထာြံေ 

ခဳခ့ြံေ၊ သဳရဳုဵတဳဆိပံတုိပဴါရိ္ရမညံ။ ျမနံမာဘာသာျဖငဴံ ေရဵသာဵခ့ုပံဆုိျခငံဵ 

မဟုတံပါြေ Notary Public ၏ ဘာသာျပနံဆုိခ့ြံေ တငံျပရမညံ။ 

မ္တံပုဳတငံေပဵရနံအတးြေံ စာခ့ုပံစာတမံဵြေို စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညံဴအခ့ြံေမ့ာဵ 

၈။ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပလာသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ စစံေဆဵသညဴံအခါ အထြံေ 

အပုိဒံ (၆) ပါ အခ့ြံေမ့ာဵန္ငဴံ ျပညဴံစဳုရမညံအျပငံ ေအာြံေေဖာံျပပါ အခ့ြံေမ့ာဵန္ငဴံ ညီေွှတံမှု 

ရိ္မ္သာ မ္တံပဳုတငံေပဵမညံ ျဖစံပါသညံ -  

(ြေ) စာခ့ုပံစာတမံဵခ့ုပံဆုိသူမ့ာဵ ြုိေယံတုိငံ သုိမဴဟုတံ ၎ငံဵတုိ၏ဴြုိေယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ဌာန၊ အဖးဲအဴစညံဵ၊ ြုေမ္ပဏီ၊ အသငံဵအဖးဲ ျဴဖစံပါြေ တရာဵဝငံ တာဝနံေပဵ 

အပံျခငံဵခဳရသူ၊ အရးယံမေရာြံေေသဵသူ၊ ရူဵသးပံသူတုိြုိဴေယံစာဵ တရာဵဝငံ 

အုပံထိနံ ခးငဴံရရိ္သူ၊ စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆုိသူ ြေးယံလးနံလ့ငံ မ္တံပဳုတငံသးငံဵရနံ 

တရာဵရဳုဵအမိနံရဴရိ္သူတုိြဴေ စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ 

ျဖစံရပါ မညံ။ ပုဒံမ - ၃၀၊ ၃၂ (္) 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူ၊ စာခ့ုပံြုိေမ္တံပဳုတငံရနံတငံျပသူန္ငဴံ သြံေေသမ့ာဵသညံ 

အရးယံမေရာြံေေသဵသူ၊ ရူဵသးပံသူ၊သတိပဳုမ္နံမရိ္သူမ့ာဵမျဖစံရပါ။ ပုဒံမ- ၃၄(ခ) 

(္) မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵ 

မ္တံပဳုတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆၊ ၁၇ တုိန္ဴငဴံ ညီေွှတံေသာ စာခ့ုပံမ့ာဵ ျဖစံရပါမညံ။ 

(ဃ) စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပ 

ျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ- ၂၁ 

(င) နုိငံငဳျခာဵတးငံ ဥပေဒန္ငဴံအညီ ခ့ုပံဆုိခဴဲေသာ စာခ့ုပံျဖစံပါြေ ျမနံမာ နုိငံငဳ 

အတးငံဵသုိ ဴ စာခ့ုပံစာတမံဵေရာြံေရိ္သညဴံ ေနရဴြံေမ္ ရြံေေပါငံဵ ၁၂၀ အတးငံဵ 

မ္တံပဳုတငံ ေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၂၄ 
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(စ) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သြံေဆုိငံသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြုိေ ပစ္စညံဵ 

တညံရိ္ရာ အရပံေဒသရိ္ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵ၊ မေရးမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ 

ပစ္စညံဵန္ငဴံ သြံေဆုိငံသညဴံ တရာဵရဳုဵဒီြေရီန္ငဴံ အမိနံမဴ့ာဵြုိေ မူလစီရငံခ့ြံေ 

ခ့မ္တံသညဴံ တရာဵရဳုဵတညံရိ္ရာ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵန္ငဴံ အျခာဵ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵြုိေ မိမိ မ္တံပဳုတငံလုိသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴ

မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ ၂၅၊ ၂၆ 

(ဆ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာျဖစံပါြေ လွှဲအပံသူ ေနထုိငံသညဴံ အရပံေဒသရိ္ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴမ္တံပဳုတငံေပဵရနံတငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ပုဒံမ-၃၀(္)(၁) 

(ဇ) ဥပေဒပုဒံမ ၃၀ ပါ စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ မ္တံပဳုတငံခးငဴံရိ္သူတုိ ဴြုိေယံတုိငံြေ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵြုိေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ လာေရာြံေတငံျပွပီဵ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ စာခ့ုပံ 

ခ့ုပံဆုိသူ အာဵလဳုဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ န္စံဦဵန္စံဖြံေ သေဘာတူ 

ခ့ုပံဆုိသညံမ္ာ မ္နံြေနံေြြောငံဵ ေျဖာငဴံဆုိဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၁ (ခ)၊ ၃၄(ြေ) 

(စ့) မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပသူတုိြုိဴေ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ြေ တစံနညံဵ 

နညံဵျဖငဴံ သိရိ္ေအာငံ စစံေဆဵျခငံဵြုိေ သြံေေသခဳေျဖာငဴံဆုိရမညံ။ (ြုိေယံတုိငံ 

သိရိ္ျခငံဵ၊ သြံေေသတုိြဴေ မ္နံေြြောငံဵ ဝနံခဳျခငံဵ စသညံ။)   ပုဒံမ ၃၂(ြေ)၊ (င) 

(ည) စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ေရဵသာဵေဖာံျပခ့ြံေမ့ာဵြုိေ ခ့ုပံဆုိသူတုိြဴေ မ္နံြေနံစးာ 

ေရဵသာဵခ့ုပံဆုိေြြောငံဵြုိေ ေျဖာငဴံဆုိဝနံခဳရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၃ (ြေ) 

(ဋ) ခ့ိတံပိတံထာဵေသာ ေသတမံဵစာြုိေ အပံနဳ္ျခငံဵျဖစံပါြေ ေသတမံဵစာ ေရဵသာဵ 

သူ (သုိမဴဟုတံ) ၎ငံဵ၏ ြုိေယံစာဵလ္ယံြေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵ ျဖစံ 

ရမညံ။ ပုဒံမ - ၃၈ 

(ဋ) ေသတမံဵစာြုိေ မ္တံတငံသးငံ ျဵခငံ ျဵဖစံပါြေ ေသတမံဵစာေရဵသာဵသူ၊ ေသတမံဵစာ 

ေရဵသာဵသူ ြေးယံလးနံလျှေငံ ယငံဵေသတမံဵစာအရ အေမးထိနံဵ ျဖစံသူ သုိမဴဟုတံ 

ေသတမံဵစာအရ တစံနညံဵနညံဵျဖငဴံ သြံေဆုိငံသူြေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပ 

ျခငံဵ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ - ၄၃ ၊ ၄၅ 

(ဌ) ြိေတ္တ ိမသာဵသမီဵ ေမးဵစာဵျခငံဵစာခ့ုပံျဖစံပါြေ သာဵသမီဵေမးဵစာဵသူ သုိမဴဟုတံ 

ေမးဵစာဵခဳရသူြေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပျခငံဵျဖစံရမညံ။ ပုဒံမ -၄၆ 

၉။ အထြံေအပုိဒံ ၇ န္ငဴံ ၈ တုိတဴးငံ ေဖာံျပပါရိ္သညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ျပညဴံစဳုရမညဴံ 

အခ့ြံေမ့ာဵန္ငဴံ စစံေဆဵရာတးငံ ညီေွှတံရမညဴံအခ့ြံေမ့ာဵ ျပညဴံစဳုမ္နံြေနံမှုရိ္ေသာ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ့ာဵြုိေ သတံမ္တံသညဴံ မ္တံပဳုတငံခ ေပဵသးငံဵေစ၍ မ္တံပဳုတငံေပဵပါသညံ။ 
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မ္တံပုဳတငံေပဵရနံ တငံျပသညံဴ စာခ့ုပံစာတမံဵန္ငဴံအတူ တငံျပရမညံဴ စာရးြေံစာတမံဵ 

အခ့ြေံအလြံေမ့ာဵ 

၁၀။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ သုိ ဴ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပရာတးငံ စာခ့ုပံစာတမံဵ 

အမ့ိုဵအစာဵအလိြံုေ ေအာြံေပါေဖာံျပပါ စာရးြေံစာတမံဵ အခ့ြေံအလြံေမ့ာဵြေို ပူဵတး ဲ

တငံျပရမညံ ျဖစံပါသညံ - 

 အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံ 

(ြေ) ေရာငံဵသူ/ဝယံသူန္ငဴံ သြံေေသမ့ာဵမ္ လြံေမ္တံမ့ာဵျပညဴံစဳုစးာေရဵထုိဵထာဵွပီဵ 

တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံ 

ွပီဵေသာ အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြုိေ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ 

သတံ မ္တံထာဵသညဴံ ေလျှောြံေလးာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀) ြေ့ပံတနံ 

ြေပံနိ္ပံ၍ စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူတစံဦဵဦဵမ္ ြုိေယံတုိငံလာေရာြံေေရဵထုိ ွဵပီဵ ေလျှောြံေ 

ထာဵရမညံ။ 

(ခ) ေရာငံဵသူဝယံသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာဵ၏ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ(သုိမဴဟုတံ) မ္တံ 

ပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာွမိုနဴယံလဝြေ 

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြုိေယံတုိငံ 

လာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) ေရာငံဵခ့သညဴံမေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵအာဵေရာငံဵခ့သူမ္ လြံေဝယံပုိငံ 

ဆုိငံလျှေြံေရိ္ေြြောငံဵ အေထာြံေအထာ ျဵဖစံသညဴံ ္ရနံမူရငံဵ(သုိမဴဟုတံ)္ရနံ 

မူရငံဵန္ငဴံ အဆြံေအစပံစာခ့ု ပံစာတမံဵမူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူယူေဆာငံတငံျပနုိငံရမညံ။ 

(ဃ) အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံတးငံ ေရာငံဵခ့သညံ ဴ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵ 

တညံရိ္ရာြေို ေဖာံျပသညံ ဴ သြေံဆုိငံရာဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ အေရာငံဵ 

အဝယံ စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိရနံ ထုတံေပဵေသာေျမပဳု(၂)ပဳုန္ငဴံ ေျမရာဇဝငံ ပူဵတးဲတငံျပ 

ရပါမညံ။ 

(င) စာခ့ုပံပါ အေရာငံဵအဝယံျပုလုပံသညဴံ အေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵစာရငံဵ 

အာဵ သြံေဆုိငံရာ ြောလတနံဖုိဵစိစစံသတံမ္တံေရဵအဖးဲြဴေ သတံမ္တံထာဵသညဴံ 

တနံဖုိဵေငးအေပ် တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ၊ ဝငံေငးခးနံ ထမံဵေဆာငံွပီဵေြြောငံဵ သြံေဆုိငံ 

ရာ အခးနံဦဵစီဵဌာနမ္ ထုတံေပဵသညဴံ စာရးြံေစာတမံဵမ့ာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံ 

ရမညံ။ 

(စ) ေရာငံဵသူ/ ဝယံသူမ့ာဵ ြုိေယံစာဵ ၎ငံဵတုိမ္ဴ လွှဲအပံမ္တံပဳုတငံထာဵေသာ ြုိေယံ 

စာဵလ္ယံလွှဲစာရရိ္သူမ္ ခ့ုပံဆုိထာဵေသာ အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြုိေ မ္တံပဳု 
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တငံေပဵရနံ ေလျှောြံေထာ ျဵခငံဵျဖစံပါြေ ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူ  ေရာငံဵသူ 

(သုိမဴဟုတံ) ဝယံသူမ့ာဵ သြံေရိ္ထငံရ္ာဵရိ္ေြြောငံဵန္ငဴံ ၎ငံဵြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲ 

စာြုိေ ရုပံသိမံဵျခငံဵမရိ္ေြြောငံဵ အေထာြံေအထာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ 

လုိအပံပါြေ သြံေဆုိငံရာတရာဵရဳုဵတးငံ ြေ့ိနံဆုိထာဵေသာ တရာဵရဳုဵ ြေ့မံဵြေ့ိနံ 

လွှာ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵတးငံ ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မရုတံသိမံဵေသဵ 

ေြြောငံဵ စိစစံခ့ြံေပူဵတးဲတငံျပနုိငံရမညံ။ 

 

 အေပဵစာခ့ုပံ 

(ြေ) ေပဵသူ/ လြံေခဳသူန္ငဴံ သြံေေသမ့ာဵ ျပညဴံစဳုစးာ လြံေမ္တံေရဵထုိဵထာ ွဵပီဵ 

တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ ျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံွပီဵ 

ေသာ အေပဵစာခ့ုပံ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵ 

သညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ 

စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆုိသူတစံဦဵဦဵမ္ ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံေရဵထုိဵေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) ေပဵသူ/လြံေခဳသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာဵ၏ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာ ွမိုနဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲ တငံျပ၍ 

လူြုိေယံတုိငံ လာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) ေပဵမညဴံမေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵအာဵ ေပဵသူမ္  လြံေဝယံပုိငံဆုိငံလျှေြံေ 

ရိ္ေြြောငံဵ အေထာြံေအထာ ျဵဖစံသညဴံ ္ရနံမူရငံဵ(သုိမဴဟုတံ)စာခ့ုပံစာတမံဵ 

မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူယူေဆာငံတငံျပနုိငံရမညံ။ 

(ဃ) စာခ့ုပံေပဵသညဴံမေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵအာဵတညံရိ္ရာြုိေ ေဖာံျပသညဴံ 

သြံေဆုိငံရာ ဌာန တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵသညဴံ ေျမပဳု(၂)ပဳုန္ငဴံေျမရာဇဝငံ 

 ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

(င) စာခ့ုပံပါေပဵသညဴံ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာပစ္စညံဵအာဵ သြံေဆုိငံရာ ြောလ 

တနံဖုိဵစိစစံသတံမ္တံေရဵအဖးဲ မ္ဴ စိစစံသတံမ္တံထာဵသညဴံ တနံဖုိဵေငးအေပ် 

တဳဆိပံေခါငံဵခးနံ ထမံဵေဆာငံွပီဵေြြောငံဵ သြံေဆုိငံရာအခးနံဦဵစီဵဌာနမ္ 

ထုတံေပဵသညဴံ စာရးြံေစာတမံဵမ့ာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ 

(စ) ေပဵသူန္ငဴံ လြံေခဳသူမ့ာဵသညံ ေသးဵရငံဵသာဵရငံဵ အမ္နံတြေယံျဖစံေြြောငံဵ 

အေထာြံေအထာဵ တငံျပနုိငံရမညံ။ လုိအပံပါြေ ြေ့မံဵြေ့ိနံမူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူ 

ပူဵတးဲ တငံျပနုိငံရမညံ။ 
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(ဆ) ေပဵ  န္ငဴံ လြံေခဳသူမ့ာဵ ြုိေယစံာဵ ၎ငံဵတုိြဴေ လွှအဲပံ မ္တံပဳုတငံထာဵေသာ 

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာရရိ္သူမ္ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ အေရာငံဵအဝယံစာခ့ုပံြုိေ 

မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ ေလျှောြေံထာဵျခငံဵျဖစံပါြေ ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူ  

ေပဵသ ူ (သိုမဴဟုတ)ံ လြံေခဳသူမ့ာဵ သြေံရိ္ထငံရ္ာဵရ္ိေြြောငံဵန္ငဴံ ၎ငံဵ 

ြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြေို ရုတံသိမံဵျခငံဵ မရိ္ေြြောငံဵ အေထာြံေအထာဵ ျပညဴံစဳု 

စးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ လုိအပံပါြေ သြံေဆိုငံရာတရာဵရုဳဵတးငံ ြေ့ိနံဆိုထာဵ 

ေသာ တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့နံိလွှာ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ တးငံ ြုိေယစံာဵ 

လ္ယံလွှဲစာ မရုတံသိမံဵေသဵေြြောငံဵ စိစစံခ့ြေံ ပူဵတးဲ တငံျပနုိငံရမညံ။ 

 

 အေမးဆြံေခဳပိုငံဆုိငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံ 

(ြေ) အေမးဆြံေခဳသညံဴသူမ့ာဵန္ငဴံ သြေံေသမ့ာဵ၏လြံေမ္တံမ့ာဵ ျပညံဴစဳုစးာေရဵထိုဵ  

ထာဵွပီဵ တဳဆိပေံခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပေံခါငံဵခးနံျပညံဴစုဳစးာ ြေပံနိ္ပံ ထမံဵ 

ေဆာငံွပီဵေသာ ပုိငံဆုိငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံြုိေ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ 

(၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵသညံဴ ေလျှောြေံလွှာပုစဳဳတးငံ ရုဳဵခးနံ တဳဆိပေံခါငံဵ 

(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ စာခ့ုပံခ့ုပံဆိုသူ တစံဦဵဦဵမ္ ြုိေယတုိံငံ လြံေမ္တံ 

ေရဵထိုဵ  ေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) အေမးဆြံေခဳသညံဴသူမ့ာဵန္ငဴံ သြံေေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သိုမဴ 

ဟုတံ) မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြေံဆုိငံရာ 

ွမို နဴယံ လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခခဳ့ုြေံ)မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲ 

တငံျပ၍ လူြေိယုံတုိငံ လာေရာြေံရပါမညံ။ 

(္) အေမးဆြံေခဳသညံဴမေရွှ မဴေျပာငံဵနုိငံသညံဴပစ္စညံဵန္ငဴံပတံသြေံေသာ အေထာြံေ  

အထာဵျဖစံသညံဴ ္ရနံမူရငံဵ(သိုမဴဟုတ)ံ ္ရနံမူရငံဵန္ငဴံ အဆြေံအစပံစာခ့ုပံ 

စာတမံဵမူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူ ယူေဆာငံတငံျပနုိငံရမညံ။ 

(ဃ) စာခ့ုပံပါ အေမးဆြံေခဳသညံ ဴ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵတညံရိ္ရာြေိ ု

ေဖာံျပသညံ ဴ သြေံဆုိငံရာဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵေသာ ေျမပဳု (၂) 

ပဳုန္ငဴံ ေျမရာဇဝငံ ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

(င) အေမးဆြံေခဳေြြေျငာသမူ့ာဵ မ္တပါဵ အျခာဵအေမးဆြံေခဳသူ မရိ္ေြြောငံဵ 

ေပ်လးငံေစသညဴံ အေထာြံေအထာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ လုိအပံပါြေ 

တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ(မူရငံဵ) တငံျပနုိငံရမညံ။ 



8 
 

 

(စ) အေမးဆြံေခဳသညံဴ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵြေိုပုိငံဆိုငံသူတုိ ဴြေးယံလးနံခဴဲ 

ွပီျဖစံေြြောငံဵ သြေံဆိုငံရာဌာနမ္ ထုတံေပဵသညံ ဴေသစာရငံဵမူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူ 

ယူေဆာငံတငံျပနုိငံရမညံ။ 

(ဆ) အြေယံ၍ သြေံဆုိငံရာ ဌာနမ္ ေသစာရငံဵ ထုတံေပဵနုိငံျခငံဵ မရိ္ပါြေ သြံေ 

ဆိုငရံာ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ္ ထုတံေပဵေသာ အမ္နံတြေယံ ေသဆုဳဵ 

ေြြောငံဵ ေထာြေံခခဳ့ြေံပူဵ တးဲတငံျပနိုငံရမညံ။ 

(ဇ) အေမးဆြံေခဳသူမ့ာဵ ြေိုယံစာဵ ၎ငံဵတုိမ္ဴ လွှအဲပံမ္တံပဳုတငံထာဵေသာ ြေိုယံစာဵ 

လ္ယံလွှဲစာရရိ္သူမ္ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ ေြြေျငာစာခ့ုပံြေို မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ  

ေလျှောြေံထာဵျခငံဵ ျဖစံပါြေ ြေိုယံစာဵလ္ယံ လွှအဲပံသူမ့ာဵ သြေံရိ္ထငံရ္ာဵရ္ိ 

ေြြောငံဵန္ငဴံ ၎ငံဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြေိ ု ရုတံသိမံဵျခငံဵ မရိ္ေြြောငံဵ 

အေထာြံေအထာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ လုိအပံပါြေ သြေံဆုိငံရာ 

တရာဵရုဳဵတးငံ ြေ့နံိဆိုထာဵေသာ တရာဵရုဳဵြေ့မံဵြေ့နံိ    ပါရိ္ရမညံ။ 

 

 စးနံလဴွှတံစာခ့ုပံ 

(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူမ့ာဵမ္ လြံေမ္တံမ့ာ ျဵပညဴံစဳုစးာေရဵထုိဵထာဵွပီဵ တဳဆိပံေခါငံဵ 

ခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံွပီဵေသာ စးနံလဴွှတံ 

စာခ့ုပံြုိေ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵသညဴံ 

ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ စာခ့ုပံ 

ခ့ု ပံဆုိသူတစံဦဵဦဵမ္ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံ ေရဵထုိဵေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာဵ၏ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာွမိုနဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ)မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲ တငံျပ၍ 

လူြုိေယံတုိငံလာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာပစ္စညံဵြုိေ စးနံလဴွှတံျခငံ ျဵဖစံပါြေ စးနံလဴွှတံမညဴံသူန္ငဴံလြံေခဳ 

မညံဴသူတုိ၏ဴ ပူဵတးဲအမညံေပါြံေ ပုိငံဆိုငံေြြောငံဵ အေထာြံေအထာဵျဖစံသညံဴ 

္ရနံမူရငံဵ (သုိမဴဟုတံ)စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵမ့ာဵြုိေ ယူေဆာငံတငံျပနုိငံရမညံ။ 

(ဃ) စာခ့ုပံပါမေရွှ မဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵတညံရိ္ရာြေိုေဖာံျပသညံဴ သြေံဆုိငံရာ 

ဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵေသာ ေျမပဳု(၂)ပဳုန္ငဴံ ေျမရာဇဝငံပူဵတးဲ 

တငံျပရမညံ။ 
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 အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံ 

(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာ ျဵပညဴံစဳုစးာ လြံေမ္တံေရဵထုိဵထာ ွဵပီဵ တဳဆိပံ 

ေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံွပီဵေသာ 

အမ္ာ ျဵပငံစာခ့ုပံြုိေ ခ့ု ပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) အတးငံဵ သတံမ္တံထာဵ 

သညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ 

စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆုိသူတစံဦဵဦဵမ္ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံ ေရဵထုိဵေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာဵ၏ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာွမိုနဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ 

လူြုိေယံတုိငံလာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) အမ္ာ ျဵပငံ ျဖညဴံစးြံေလုိသညဴံ ယခငံခ့ုပံဆုိခဴဲေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူ 

ပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

(ဃ) အမ္ာ ျဵပငံဆငံေသာအခ့ြံေသညံ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံသြံေဆုိငံ 

ပါြေ သြံေဆုိငံရာဌာနမ္ တစံန္စံအတးငံဵ ထုတံေပဵေသာ ေျမပဳု(၁)ပဳုန္ငဴံ 

ေျမရာဇဝငံပူဵတးဲတငံျပရပါမညံ။ 

(င) အမ္ာ ျဵပငံစာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူသညံ မူလမ္တံပဳုတငံခဴဲေသာ စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူမ့ာဵ 

မပါဝငံဘဲ တဖြံေသတံခ့ုပံဆုိျပငံဆငံျခငံ ျဵဖစံပါြေ တဖြံေသတံခ့ု ပံဆုိျပငံ 

ဆငံျခငံဵအေပ် တာဝနံယူေြြောငံဵြုိေ တရာဵရဳုဵြေ့မံဵြေ့ိနံပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

(စ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူမ့ာဵြုိေယံစာဵ ၎ငံဵတုိမ္ဴလွှဲအပံ မ္တံပဳုတငံထာဵေသာ ြုိေယံ 

စာဵလ္ယံလွှဲစာရရိ္သူမ္ ခ့ု ပံဆုိထာဵေသာ အမ္ာ ျဵပငံစာခ့ုပံြုိေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ 

ေလျှောြံေထာဵျခငံဵျဖစံပါြေ ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲအပံသူမ့ာဵ သြံေရိ္ ထငံရ္ာဵရိ္ 

ေြြောငံဵန္ငဴံ ၎ငံဵြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာြုိေ ရုတံသိမံ ျဵခငံဵမရိ္ေြြောငံဵ အေထာြံေ 

အထာဵ ျပညဴံစဳုစးာ တငံျပနုိငံရမညံ။ လုိအပံပါြေ သြံေဆုိငံရာ တရာဵရဳုဵတးငံ 

ြေ့ိနံဆုိထာဵေသာ တရာဵရဳုဵြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာန္ငဴံ စာခ့ုပံ စာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵတးငံ 

ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မရုတံသိမံဵေသဵေြြောငံဵ စိစစံခ့ြံေတုိပူဴဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

 အင္ာဵစာခ့ုပံ 

(ြေ) င္ာဵရမံဵေပဵသူ/ င္ာဵရမံဵသတုိူ၏ဴ လြေံမ္တံမ့ာဵ ျပညံဴစုဳွပီဵ ျဖစံေသာ၊ တဳဆိပ ံ

ေခါငံဵခးနံ ဥပေဒအရ တဳဆိပေံခါငံဵခးနံတနံဖုိဵအာဵ ျပညံဴစဳုစးာ ထမံဵေဆာငံွပီဵ 

ျဖစံေသာ သြေံဆုိငံရာ ဥပေဒန္ငဴံအညီ ျပညံဴစဳုစးာေရဵသာဵ ခ့ုပံဆိုထာဵေသာ 

အင္ာဵစာခ့ုပံ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵသညံဴေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) 
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အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဌာနမ္ူဵထဳ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ သတံမ္တံ 

ထာဵသညဴံေလျှောြံေလွှာပဳုစဳတးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ (၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ 

ခ့ုပံဆိုသူ တစံဦဵဦဵြေိုယံတုိငံ လြံေမ္တံေရဵထိုဵ ွပီဵ ေလျှောြေံထာဵရမညံ။ 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံသူမ့ာဵန္ငဴံ သြေံေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သိုမဴဟုတ)ံ 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ာြေံဆုဳဵပ့ြေံဆီဵပါြေ သြံေဆိုငံရာွမို နဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြေံခခဳ့ုြေံ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ 

လူြေိယုံတုိငံလာေရာြေံရပါမညံ။ 

(္) င္ာဵရမံဵပစ္စညံဵအာဵ င္ာဵရမံဵေပဵသူမ္ လြေံဝယ ံ ပုိငံဆိုငံလျှေြေံရိ္ေြြောငံဵ 

ခုိငံမာသညံဴ အေထာြေံအထာဵမ့ာဵ၊ စာခ့ုပံစာတမံဵမူရငံဵမ့ာဵ ယူေဆာငံ 

တငံျပနုိငံရမညံ။ င္ာဵရမံဵသညံဴ ပစ္စညံဵသည ံ မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵ 

ျဖစံပါြေ ပစ္စညံဵတညံရိ္ရာေျမြေိ ု ေဖာံျပသညံ ဴ သြေံဆုိငံရာဌာနမ္ တစံန္စံ 

အတးငံဵ ေရဵြေူဵထုတံေပဵေသာ ေျမပဳုန္ငဴံ ေျမရာဇဝငံြေိ ုပူဵတးဲတငံျပရမညံ။ 

 ဖ့ြေံသိမံဵစာခ့ုပံ 

(ြေ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူမ့ာဵသညံ ျပညဴံစဳုစးာေရဵသာဵထာဵွပီဵျဖစံေသာ၊လြံေမ္တံမ့ာဵ 

ျပညဴံစဳုစးာေရဵသာဵထာဵွပီဵျဖစံေသာ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵ 

ခးနံတနံဖုိဵအာဵ ျပညံစဳုစးာထမံေဆာငံွပီ ျဵဖစံေသာ သြံေဆုိငံရာဥပေဒန္ငဴံအညီ 

ခ့ု ပံဆုိထာဵေသာဖ့ြံေသိမံဵစာခ့ုပံန္ငဴံအတူ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဌာနမ္ူဵ 

ထဳသုိ ဴသတံမ္တံထာဵသညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံခးနံ (၁၀၀) ြေ့ပံ 

တနံ ြေပံနိ္ပံ၍ စာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူတစံဦဵဦဵမ္ မ္တံပဳုတငံရနံ ြုိေယံတုိငံ လြံေမ္တံ 

ေရဵထုိဵ ေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) ခ့ု ပံဆုိသူမ့ာဵန္ငဴံသြံေေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) မ္တံပဳု 

တငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာွမိုနဴယံ လဝြေ 

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြုိေယံတုိငံ 

လာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) မ္တံပဳုတငံထာဵွပီဵျဖစံသညဴံ ဖ့ြံေသိမံဵလုိေသာ စာခ့ု ပံစာတမံဵ(မူရငံဵ)ပူဵတးဲ 

တငံျပရမညံ။ 

 ြေုနအံမ္တံတဳဆိပမံမြေံဟေြြေျငာစာခ့ုပံ 

(ြေ) ြုေနံအမ္တံတဳဆိပံမမြံေဟေြြေျငာစာခ့ု ပံခ့ု ပံဆုိသူနငဴံ သြံေေသမ့ာဵ၏လြံေ 

မ္တံမ့ာဵ ျပညဴံစဳုွပီဵျဖစံေသာ၊  တဳဆိပံခးနံဥပေဒအရ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံတနံဖုိဵအာဵ 

ျပညဴံစဳုစးာ ထမံဵေဆာငံွပီဵျဖစံေသာ၊ ျပညဴံစဳုစးာ ေရဵသာဵခ့ုပံဆုိထာဵေသာ ြုေနံ 
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အမ္တံတဳဆိပံမမြံေဟေြြေျငာစာခ့ုပံြုိေ ခ့ုပံဆုိသညဴံေနမ္ဴ ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀) 

အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဌာနရဳုဵသုိ ဴ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵ 

သညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳ တးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံတနံြေပံနိ္ပံ၍ 

ြုိေယံတုိငံ လြံေမ္တံေရဵထုိဵေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) စာခ့ုပံခ့ုပံဆုိသူန္ငဴံ သြံေေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ(သုိမဴဟုတံ)မ္တံပဳု 

တငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာွမိုနဴယံ လဝြေ 

ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံ မိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူြုိေယံတုိငံ 

လာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) မမြံေဟေြြေျငာလုိသညဴံ ြုေနံအမ္တံတဳဆိပံအမ္တံသာဵြုိေ မိမိထုတံလုပံ ျဖနံခဴ့ီ 

ေရာငံဵခ့လျှေြံေရိ္ေသာ အမ္တံတဳဆိပံျဖစံေြြောငံဵ၊ မိမိြုိေယံပုိငံဉာဏံျဖငဴံ 

တီထးငံျပုလုပံထာဵေြြောငံဵ၊ အျခာဵသူတစံဦဵထဳမ္ တုိြံေရုိြံေျဖစံေစ၊ သးယံ 

ဝုိြံေ၍ျဖစံေစ၊ ဆငံတူရုိဵမာဵျဖစံေစ၊ တုပြူေဵယူထာဵျခငံဵမရိ္ေြြောငံဵ၊ အျခာဵ 

မညံသူတစံဦဵတစံေယာြံေမ္ ျပုလုပံသဳုဵစးဲေနသညံြုိေ မေတးမဴျမငံမသိရိ္ပါ 

ေြြောငံဵ ဝနံခဳခ့ြံေြုိေ မမြံေဟေြြေျငာစာခ့ုပံတးငံ ေဖာံျပရမညံ။ 

(ဃ) ြုေနံအမ္တံတဳဆိပံ  အမ္တံအသာဵပဳုစဳ ဒီဇုိငံဵြုိေ စာခ့ု ပံတးငံ တးြဲေပံေဖာံျပရမညံ။ 

 

 ြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ 

(ြေ) ြေ့နံဵြေ့ိနံလွှာဆုိသူ ြောယြဳေရ္ငံမ့ာဵမ္ တရာဵရဳုဵတာဝနံရိ္တရာဵသူှြီေဵတစံ 

ဦဵဦဵ၏ေရ္ေဴမ္ာြံေတးငံြေ့နံဵသစ္စာျပုြေ့ိနံဆုိထာဵေသာ ြေ့နံဵြေ့ိမံလွှာမူရငံဵြုိေ 

ရြံေေပါငံဵ (၁၂၀)အတးငံဵ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဌာနမ္ူဵထဳသုိ ဴ မ္တံပဳုတငံ 

ေပဵရနံ သတံမ္တံထာဵသညဴံေလျှောြံေလွှာပဳုစဳတးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ(၁၀၀)ြေ့ပံ 

တနံ ြေပံနိ္ပံ၍ ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံေရဵထုိဵေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) ြေ့မံဵြေ့ိနံသူန္ငဴံအတူ အသိသြံေေသန္စံဦဵတုိသဴညံ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ 

(သုိမဴဟုတံ) မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံရာ 

ွမိုနဴယံ လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံမိတ္တ ူပူဵတးဲ တငံျပ၍ 

လူြုိေယံတုိငံ လာေရာြံေရပါမညံ။ 

 အေထးေထးြေိုယစံာဵလ္ယံလွှဲစာ 

(ြေ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငဴံ သြံေေသမ့ာဵ၏ လြံေမ္တံမ့ာဵျပညဴံစဳုစးာေရဵထုိဵထာဵ 

ွပီဵ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံထာဵေသာ ြုိေယံစာဵလ္ယံ 

လွှဲစာန္ငဴံအတူ သတံမ္တံထာဵသညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳတးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ 
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(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံေရဵထုိဵွပီဵ မ္တံပဳုတငံေပဵပါ ရနံ 

ေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငဴံသြံေေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံ ရာွမိုနဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံမိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူ 

ြုိေယံတုိငံ လာေရာြံေရပါမညံ။ 

 အထူဵြေိုယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ 

(ြေ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငဴံသြံေေသမ့ာဵ၏ လြံေမ္တံမ့ာဵျပညဴံစဳုစးာေရဵထုိဵထာဵ 

ွပီဵ တဳဆိပံေခါငံဵခးနံျပညဴံစဳုစးာ ြေပံနိ္ပံထမံဵေဆာငံထာဵေသာ ြုိေယံစာဵလ္ယံ 

လွှဲစာန္ငဴံအတူ သတံမ္တံထာဵသညဴံ ေလျှောြံေလွှာပဳုစဳတးငံ ရဳုဵခးနံတဳဆိပံေခါငံဵ 

(၁၀၀)ြေ့ပံတနံ ြေပံနိ္ပံ၍ ြုိေယံတုိငံလြံေမ္တံေရဵထုိဵွပီဵ မ္တံပဳုတငံေပဵပါ ရနံ 

ေလျှောြံေထာဵရမညံ။ 

(ခ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲသူန္ငဴံသြံေေသတုိ၏ဴ နုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵြေဒံ (သုိမဴဟုတံ) 

မ္တံပဳုတငံြေဒံ (၎ငံဵြေဒံမ့ာဵ ေပ့ြံေဆဳုဵပ့ြံေဆီဵပါြေ သြံေဆုိငံ ရာွမိုနဴယံ 

လဝြေ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ၏ ေထာြံေခဳခ့ုြံေ) မူရငံဵန္ငဴံမိတ္တ ူပူဵတးဲတငံျပ၍ လူ 

ြုိေယံတုိငံ လာေရာြံေရပါမညံ။ 

(္) အထူဵြဳုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာတးငံ လွှဲအပံသညဴံလမေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵ၏ 

္ရနံမူရငံဵ(သုိမဴဟုတံ) လွှဲအပံသူမ္ လြံေဝယံပုိငံဆုိငံေြြောငံဵ အေထာြံေ 

အထာဵ စာရးြံေစာတမံဵ(မူရငံဵ) တငံျပနုိငံရမညံ။ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရာတးငံ ေဆာငံရးြေံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံ အဆငဴံဆငံဴ  

၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရုဳဵ သို ဴ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပရာတးငံ 

ေအာြံေပါေဖာံျပပါ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵြေို ေဆာငံရးြေံရမညံ ျဖစံပါသညံ - 

(ြေ) မ္တံပဳုတငံလုိသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ သြံေဆုိငံရာ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵ 

တးငံ တငံျပရမညံ။ ရနံြုေနံွမိုေဴတာံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵသုိ ဴ တငံျပျခငံဵ 

ျဖစံပါြေ ဝငံစာဌာနတးငံ နဳနြံေ ၈:၀၀ နာရီမ္ ၁၁:၃၀ နာရီအတးငံဵ တငံျပ၍ 

အမ္တံစဲံရယူရပါမညံ။ 

(ခ)  အမ္တံစဲံ ေပဵထာဵေသာ စာခ့ု ပံမ့ာဵြုိေ အမ္တံစဲံအလုိြံေ စစံေဆ ျဵခငံဵ၊ 

ထပံဆငဴံေရဵမ္တံခ့ြံေမ့ာဵ ေရဵသာဵျခငံဵ၊ လြံေေဗးနိ္ပံမ္တံရယူျခငံဵ၊ မ္တံပဳုတငံ 

ေြြေဵ ေပဵသးငံဵျခငံဵတုိြုိဴေ ေနအဴတးငံဵ ွပီဵစီဵေအာငံ ေဆာငံရးြံေေပဵပါသညံ။ 
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(္)  ဥပေဒန္ငဴံညီေွှတံသညဴံ စာခ့ုပံမ့ာဵြုိေ ရဳုဵ၏ မ္တံပဳုတငံစာအုပံမ့ာဵတးငံ 

မ္တံတမံဵတငံျခငံဵ၊ အွပီဵသတံမ္တံပဳုတငံေပဵျခငံဵတုိ ဴ ျပုလုပံရနံအတးြံေ ရဳုဵ၌ 

ထာဵခဴဲရမညံ ျဖစံွပီဵ၊ စာခ့ုပံန္ငဴံမ္တံပဳုတငံခေငးလြံေခဳရရိ္ေြြောငံဵေျပစာြုိေ 

ြောယြဳေရ္ငံသုိ ဴထုတံေပဵပါမညံ။ 

(ဃ) သတံမ္တံသညဴံေနရဴြံေတးငံ စာခ့ုပံန္ငဴံ မ္တံပဳုတငံခေငး လြံေခဳရရိ္ေြြောငံဵ 

ေျပစာ တငံျပ၍ မိမိ၏ စာခ့ုပံမူရငံဵြုိေ ျပနံလညံထုတံယူနုိငံပါသညံ။ 

(င) ဥပေဒန္ငဴံမညီေွှတံသညဴံ စာခ့ုပံမ့ာဵြုိေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ ျငငံဵပယံေြြောငံဵ 

မ္တံတမံဵတငံ၍ ြောယြဳေရ္ငံသုိ ဴေနအဴတးငံဵ ျပနံလညံထုတံေပဵပါမညံ။ 

(စ) ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရသညဴံစာခ့ုပံြုိေ မ္တံပဳုတငံလုိပါြေ တုိငံဵေဒသှြီေဵ/ျပညံနယံ၊ 

ျပညံေထာငံစုနယံေျမ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ထဳ အယူခဳ ဝငံေရာြံေနုိငံ 

ပါသညံ။ 

(ဆ) တုိငံဵေဒသှြီေဵ/ ျပညံနယံ၊ ျပညံေထာငံစုနယံေျမ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံ 

အရာရိ္ြေ အယူခဳမှုြုိေ စစံေဆဵ၍ မ္တံပဳုတငံရနံ ခးငဴံျပုပါြေ ရြံေေပါငံဵ ၃၀ 

အတးငံဵ ွမိုေဴတာံ/ ွမိုနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ထဳ တငံျပ၍ မ္တံပဳု 

တငံရပါမညံ။ 

(ဇ) မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ  ျငငံဵပယံျခငံဵခဳရပါြေ ရြံေေပါငံဵ ၃၀ အတးငံဵ သြံေဆုိငံရာ 

တရာဵရဳုဵတးငံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံေပဵေစလုိမှုျဖငဴံ တရာဵစးဲဆုိေဆာငံရးြံေွပီဵ၊ 

တရာဵရဳုဵြေ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ အမိနံခဴ့မ္တံလ့ငံ မူလ ျငငံဵပယံခဴဲသညဴံ ွမိုေဴတာံ/ 

ွမိုနယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံအရာရိ္ထဳ တငံျပ၍ မ္တံပဳုတငံရပါမညံ။ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ လုပံငနံဵအတးြံေ ြြောျမငဴံသညံဴ အခ့ိနံြောလ  

၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵမ့ာဵတးငံ မ္တံပဳုတငံေပဵရနံ တငံျပသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵ 

မ့ာဵြုိေ ေအာြံေပါအခ့ိနံြောလအတးငံဵ စာခ့ု ပံစာတမံဵမူရငံဵြုိေ ျပနံလညံထုတံယူနုိငံပါသညံ -  

(ြေ) ေရာငံဵခ ျ့ခငံဵ၊ ေပဵြေမံ ျဵခငံဵ၊ ေပါငံနဳ္ျခငံဵ၊ င္ာဵရမံ ျဵခငံဵ၊ အေမးဆြံေခဳ ပုိငံဆုိငံ 

ေြြောငံဵေြြေညာျခငံ ၊ဵ စးနံလဴွှတံျခငံဵ၊ ဖ့ြံေသိမံ ျဵခငံဵန္ငဴံ ြုေနံအမ္တံတဳဆိပံပုိငံဆုိငံ 

ေြြောငံဵမမတံဟေြြေညာျခငံဵ စသညဴံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ့ာဵအာဵ မ္တံပဳုတငံေြြေဵ 

ေပဵသးငံဵသညဴံေနမ္ဴ (၁၅)ရြံေအတးငံဵ စာခ့ု ပံမူရငံဵြုိေ ျပနံလညံထုတံေပဵပါသညံ။ 

(ခ) ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာမ့ာဵအာဵ မ္တံပဳုတငံေြြေဵေပဵသးငံဵသညဴံ ေနမ္ဴ (၅) ရြံေ 

အတးငံဵ ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာ မူရငံဵြုိေ ျပနံလညံထုတံေပဵပါသညံ။ 
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(္) ရနံြုေနံွမိုေဴတာံန္ငဴံ မန္တေလဵွမိုေဴတာံ စာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵမ့ာဵမ္အပ 

ြေ့နံွမိုနဴယံစာခ့ု ပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံရဳုဵမ့ာဵတးငံ ယခုေဖာံျပပါ အခ့ိနံြောလ 

ထြံေ ပုိမုိ ေလ့ာဴနညံဵနုိငံပါသညံ။ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴ အခေြြေဵေငးမ့ာဵ 

(ြေုနံြေ့စရိတံ)  

၁၁။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံေပဵျခငံဵလုပံငနံဵအတးြေံ  စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵန္ငဴံ 

စာခ့ုပံပါ တနံဖုိဵအလိြုေံ နုိငံငဳေတာံသုိ ဴ ေပဵေဆာငံရမညံဴ မ္တံပဳုတငံခနှုနံဵထာဵမ့ာဵြေို 

ေနာြေံဆြံေတးဲျဖငဴံ ေဖာံျပထာဵပါသညံ။   

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵ၏ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု 

၁၂။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဥပေဒအရ မ္တံပဳုတငံွပီဵေသာ စာခ့ုပံစာတမံဵသညံ - 

(ြေ) စာခ့ုပံ ခ့ုပံဆိုသညံဴ ေနရဴြေံမစ္၍ အြေ့ို ဵသြေံေရာြံေသညံ။ 

(ခ) စာခ့ုပံစာတမံဵတးငံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵပါ စညံဵြေမံဵခ့ြေံမ့ာဵန္ငဴံ ဆနံြဴေ့ငံေသာ နှုတံြေတိ သိုမဴဟုတံ 

အေြြောငံဵြြောဵေြြေညာခ့ြေံြေို လွှမံဵမုိဵ၍ အြေ့ိုဵသြေံေရာြေံမှု ရိ္သညံ။ 

(္) သိုေဴသာံ စာခ့ုပံစာတမံဵပါ စညံဵြေမံဵခ့ြေံမ့ာဵန္ငံဴ ဆနံြဴေ့ငံေသာ နှုတံြေတိ 

သိုမဴဟုတ ံ အေြြောငံဵြြောဵေြြေညာခ့ြံေအရ လြေံေရာြံေ ေပဵအပံွပီဵ ျဖစံ 

ေသာ ပစ္စညံဵန္ငဴံ သြေံဆိုငံျခငံဵ မရိ္ပါ။  ပုဒံမ -၄၇ 

၁၃။ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံဥပေဒ ပုဒံမ ၁၆ အရ မ္တံပဳုတငံမတငံမေနရ စာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ့ာဵြေို မ္တံပဳုတငံျခငံဵမျပုလျှေငံ -  

(ြေ) မေရွှမဴေျပာငံဵနုိငံေသာ ပစ္စညံဵြေို တစံနညံဵနညံဵျဖငဴံ  လွှေဲျပာငံဵျခငံဵ၊ င္ာဵရမံဵ 

ျခငံဵ တုိသဴညံ အြေ့ိုဵသြေံေရာြံေမှု မရိ္ေစရ။ 

(ခ) ြေိတ္တ ိမသာဵသမီဵေမးဵစာဵျခငံဵသညံ  တရာဵဝငံအေထာြံေအထာဵ သြေံေသခဳ 

ခ့ြေံ မျဖစံေစရ။ 

(္) စာခ့ုပံစာတမံဵပါ ပစ္စညံဵန္ငဴံသြေံဆိုငံသညံဴ သိုမဴဟုတ ံအခးငဴံအာဏာ ေပဵအပံ 

ခ့ြေံသညံ တရာဵဝငံအေထာြေံအထာဵသြေံေသခဳခ့ြေံ မျဖစံေစရ။ ဟ ုစာခ့ုပံ 

စာတမံဵမ့ာဵမ္တံပဳုတငံဥပေဒ ပုဒံမ- ၄၈ တးငံ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵရိ္ပါသညံ။ 
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ေနာြေံဆြေံတးဲ  

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပဳုတငံျခငံဵအတးြေံ ေပဵေဆာငံရမညံဴအခေငးမ့ာဵစာရငံဵ 

စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ္တံပုဳတငံခေငး 

၁ 
မေရး မဴေျပာငံဵနိုငံေသာ ပစ္စညံဵ 

ေရာငံဵခ့ျခငံဵစာခ့ုပံ 

၅၀၀၀ဝိ/- ေအာြံေ   -ပထမ ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၁ဝ/ိ-နှုနံဵ 

ြေ့နံ  ၁၀၀ဝိ/ လ့ငံ ၄၀/-နှုနံဵ 

၅၀၀၀ဝိ/- အထြေ ံ  -  ၁၀၀ဝိ/ -တိုငံဵ ၂၀/-နှုနံဵ 

၂ ေပဵြေမံဵျခငံဵစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၃ အင္ာဵစာခ့ုပံ 
ပ့မံဵမျှေ တစံန္စံင္ာဵရမံဵအေပ် အမ္တံစဲံ(၁) 

ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၄ ပစ္စညံဵ လဲလ္ယံျခငံဵစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၅ အေပါငံစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၆ အေပါငံဖ့ြံေ စာခ့ုပံ 
အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

(၁၀၀/- ထြေံ မပိုရ) 

၇ စးနံလွှတံစာခ့ုပံ 
တနံဖိုဵပါလ့ငံ -   အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံ 

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ- ၂၅၀၀၀/- 

၈ ပစ္စညံဵခးဲေဝစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၉ 
ပစ္စညံဵစီမဳခနံခဴးဲမှုစာခ့ုပံစာတမံဵ 

(လြံေဖးဲစဴာခ့ုပံ၊မိသာဵစုစီမဳခနံခဴးဲမှုစာခ့ုပံ) 
အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၀ အစုစပံလုပံငနံဵစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၁ အစုစပံဖ့ြံေသိမံဵျခငံဵစာခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၂ ယုဳမ္တအံပံန္ဳသညံဴစာခ့ုပံ 
တနံဖိုဵပါလ့ငံ - အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ -  ၃၀၀/- 

၁၃ 

 

သေဘာတူစာခ့ုပံ/ (သိုမဴဟတုံ) 

သေဘာတူညီခ့ြံေမ္တံတမံဵ 
အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၄ ခဳဝနံခ့ုပံ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၅ အာမခဳစာခ့ုပံ 
တနံဖိုဵပါရ္ိလ့ငံ -အမ္တံစဲံ(၁) ပါ နှုနံဵအတိုငံဵ 

တနံဖိုဵမပါရ္ိလ့ငံ  - ၃၀၀/- 

၁၆ 

 
ြေးာရ္ငံဵစာခ့ုပံ 

ရုိဵရုိဵြေးာရ္ငံဵလ့ငံ- ၆၀/ ြေ့ပံ 

ပစ္စညံဵခးဲေဝွပီဵ တနံဖိုဵမပါ လ့ငံ - ၃၀၀/- ြေ့ပံ 

ပစ္စညံဵခးဲေဝွပီဵတနံဖိုဵပါလ့ငံ အမ္တံစဲံ(၁) 

ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 
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စဲံ စာခ့ုပံစာတမံဵအမ့ိုဵအစာဵ မ္တံပုဳတငံခေငး 

၁၇ ြုေမ္ပဏီ၏ သငံဵဖးဲ စဴညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ အမ္တံစဲံ(၁) ပါနှုနံဵအတိုငံဵ 

၁၈ ြုိေယံစာဵလ္ယံလွှဲစာမ့ာဵ ၄၀/- ြေ့ပံ 

၁၉ ေမးဵစာဵျခငံဵစာခ့ုပံ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၀ တရာဵရဳုဵအမိနံ ဴ/ ဒီြေရီမ့ာဵ ၄၀/- ြေ့ပံ 

၂၁ ြေ့မံဵြေ့ိနံလွှာ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၂ 
ြုေနံအမ္တံတဳဆိပံပိုငံဆိုငံေြြောငံဵ 

မမတံဟေြြေျငာစာတမံဵ 
၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၃ ေြြေျငာစာတမံဵ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၄ 
ပိုငံဆိုငံေြြောငံဵေြြေျငာစာခ့ုပံ                                                                                                                                                                                                                                                             

(အေမးဆြေံခဳျခငံဵဆိုငံရာ) 
၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၅ လြေထံပံစာခ့ုပံ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၆ အမ္ာဵျပငံစာခ့ုပံ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၂၇ ဖ့ြံေသိမံဵစာခ့ုပံ ၃၄၀/- ြေ့ပံ 

၂၈ လ္ူဒါနံဵစာခ့ုပံ ၃၀၀/- ြေ့ပံ 

၂၉ အိတံဖးငံဴေသတမံဵစာ ၁၂၀/- ြေ့ပံ 

၃၀ အိတံပိတံေသတမံဵစာ အပံန္ဳျခငံဵ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၃၁ ေသတမံဵစာ ဖးငံဴေဖာြေံခ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၃၂ စာခ့ုပံမူရငံဵခးဲ (သို)ဴ မူရငံဵမိတ္တ ူ ၆၀/- ြေ့ပံ 

၃၃ စာခ့ုပံစာတမံဵအာဵ ရ္ာေဖးခ 

ပထမန္စံအတးြံေ- ၂၀/-ြေ့ပံ    

ေနာြံေထပံန္စံအတးြံေ  ၅၀ ျပာဵ  

(၁၀ ြေ့ပံထြေံ မပိုရ) 

၃၄ မိတ္တ ူေရဵြူေဵခ 
ျမနံမာစာလုဳဵေရ (၁၀၀) လ့ငံ -   ၃၈ျပာဵ 

အ္ဂလိပံစာလုဳဵေရဵ(၁၀၀)လ့ငံ-  ၇၅ျပာဵ 

၃၅ ေနအိမံသို ဴသးာဵေရာြံေခ ၂၀၀/- ြေ့ပံ + ခရီဵစရိတံ 

၃၆ စာခ့ုပံစာတမံဵေရဵြူေဵခ      ၄၀/- ြေ့ပံ 

၃၇ 
စာခ့ုပံစာတမံဵြုိေ ျပနံမေရးဵသျဖငံဴ 

ထိနံဵသိမံဵခ 
တစံလလ့ငံ ၁ ြေ့ပံ (၂၀ ြေ့ပံထြံေမပိုေစရ) 
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ရနံြေုနံွမို ေဴတာံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵ၏ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံလုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳအဆငံဆဴငံဴ 

 

 

 
 

မျှောဵအျပာေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ ြောယြဳေရ္ငံတိုြဴေ လိုြံေပါ ေဆာငံရးြံေရမညံ 

ျဖစံပါသညံ။ 

မျှောဵအနီေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵြေ ေဆာငံရးြံေရမညံ 

ျဖစံပါသညံ။  
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ွမို နဴယံစာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵမ့ာဵ၏ 

စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံလုပံငနံဵ ေဆာငံရးြေံပုဳအဆငံဆဴငံဴ 

 
 

မျှောဵအျပာေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ ြောယြဳေရ္ငံတိုြဴေ လိုြံေပါ ေဆာငံရးြံေရမညံ 

ျဖစံပါသညံ။ 

မျှောဵအနီေရာငံျဖငံဴ ေဖာံျပသညံဴ လုပံငနံဵအဆငံဴမ့ာဵသညံ စာခ့ုပံစာတမံဵမ္တံပုဳတငံရုဳဵြေ ေဆာငံရးြံေရမညံ 

ျဖစံပါသညံ။  
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