တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဥြေပေ
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ြေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်ဥြေပေအမှတ် ၁၆။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလ ြေည့်ပ

ျော် ၁၃ ရ

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရ
ြေည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥြေပေ

ို ြေဋ္ဌာန်းလို

်

်)

်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်၊ သ

်ဆိုင် ခင်းနှင့်အဓိြေ္ပာယ်ပော် ြေချေ

်

၁။

ဤဥြေပေ

ို တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဥြေပေဟု ပခါ်တွင်ပစရမည်။

၂။

ဤဥြေပေသည် နိုင်ငံပတာ်နှင့် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံသပောတူစာချေုြေ် ချေုြေ်ဆို

ေားသည် ့ နိုင်ငံနှင့် ေစ်ပစ၊ နိုင်ငံပတာ်

အေွဲ့ဝင်အ ေစ်ြေါဝင်ပသာ တရားခံလွှဲပ ြောင် းပရး

နှင့်သ ်ဆိုင်သည့်ပေသဆိုင်ရာ သပောတူစာချေုြေ်ဝင်နိုင်ငံနှင့် ေစ်ပစ၊ အ ြေည် ြေည်ဆိုင်ရာ

ိစ္စ

ွန်ဗင်းရှင်းဝင်

နိုင်ငံနှင့် ေစ်ပစ၊ ယင်းစာချေုြေ်မရှိပစ ာမူ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ို ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံနှင့်အ ြေန်အလှန်
သပောတူညီချေ
၃။

်ရရှိပြေီးပနာ

် ယင်းနိုင်ငံနှင့် ေစ်ပစ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့်သ

ဤဥြေပေတွင် ြေါရှိပသာ ပအာ ်ြေါစ

်ဆိုင်ပစရမည်။

ားရြေ်မျေားသည် ပော် ြေြေါအတိုင်း အဓိြေ္ပာယ်သ ်ပရာ ်

ပစရမည်(

)

(ခ)

နိုင်ငံပတာ် ဆိုသည်မှာ ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံပတာ်
အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ

ို ဆိုသည်။

ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံပတာ်

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့

ဆ
ို ိုသည်။
(ဂ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ဆိုသည်မှာ ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ စီရင်ြေိုင်ခွင့်ရှိသည့် ြေိုင်န ်
နယ်ပ မအတွင်း တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးနိုင်သည့်
အ ခားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း ေွ
ခံရသူ

်ပ ြေးတိမ်းပရှာင်ပနသူ

ို ေစ်ပစ၊ တရားစွဲဆို ခင်းခံရသူ

ယင်း ြေစ်မှု ေင့် တရားစွဲဆိုရန်၊

ြေစ်မှုတစ်ရ ြေ်ရြေ်

ို

ျေူးလွန်ပြေီး

ို ေစ်ပစ၊ ေမ်းဆီးေား ခင်း

ို ေစ်ပစ ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ

ြေစ်ေဏ်ချေမှတ်ရန် သိမ
ု့ ဟုတ်

ေိုသူအပြေါ်

ြေစ်ေဏ်အတည် ြေုရန်

ပတာင်းဆိုသည့်အခါ လွှဲပ ြောင်းပြေး ခင်း ို ဆိုသည်။ ယင်းစ ားရြေ်တွင် နိုင်ငံပတာ်ေံသို့
အ ခားနိ ု င ် င ံ တ စ် ခ ု

တရားခံ လ ွှ ဲ ပ ြောင် း ရန်

ပတာင် း ဆိ ု ခင် း နှ င ် ့

နိုင်ငံပတာ်

အ ခားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်းတို့ ြေါဝင်သည်။
(ဃ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးနိုင်သည့် ြေစ်မှု ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပတာင်းဆိုသည့်
အချေိန်တွင် နိုင်ငံပတာ်၏ တည်ဆဲဥြေပေတစ်ရြေ်ရြေ်အရလည်းပ ာင်း၊ ပတာင်းဆိုသည့်
နိုင်ငံ၏

တည်ဆဲဥြေပေတစ်ရြေ်ရြေ်အရလည်းပ

ြေစ်ေဏ် ချေမှတ်နိုင်ပသာ ြေစ်မှု

ိုဆိုသည်။

ာင်း

ပောင်ေဏ်နှစ်နှစ်နှင့်အေ

်
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(င)

ခုံအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့် စြေ်လျေဉ်း၍ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ၏ ခုခံ
ပချေြေခွင့် ို က ားနာရန်အလို့ငှာ ဤဥြေပေနှင့်အညီ ေွဲ့စည်းေားပသာအေွဲ့ ိုဆိုသည်။

(စ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ
ပြေးရန် သို့မဟုတ ် ယင်း ရည်ရွယ်ချေ
သူ

(ဆ)

်အရ ေမ်းဆီးချေုြေ်ပနှာင်ရန် ပတာင်းဆို ခင်းခံရ

ိုဆိုသည်။

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ ဤဥြေပေအရ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား လွှဲပ ြောင်း
ပြေးရန် သို့မဟုတ် ယင်းရည်ရွယ ်ချေ
နိုင်ငံ

(ဇ)

ယင်းနိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲပ ြောင်း

်အရ ေမ်းဆီးချေုြေ်ပနှာင်ရန် ပတာင်းဆိုပသာ

ိုဆိုသည်။

လွှဲပ ြောင်းပြေး ခင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ လွှဲပ ြောင်းပြေးပသာနိုင်ငံမှ ပတာင်းဆိုပသာ
နိုင်ငံသို့ လွှဲပ ြောင်းပြေး ခင်းခံရသူ

ို ဆိုသည်။ ယင်းစ

ားရြေ်၌ အ ခားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးပဆာင်ရွ

်ရာတွင် နိုင်ငံပတာ်၏ ြေိုင်န

်နယ်ပ မ

ို ေတ်သန်း

ရသည့် အပ ခအပန ေစ်ပြေါ်ြေါ

ယင်းလွှဲပ ြောင်းပြေး ခင်းခံရသူလည်း ြေါဝင်သည်။

( ဈ ) လွှဲပ ြောင်းပြေးပသာနိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့
တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးသည့် နိုင်ငံ

ိုဆိုသည်။ ယင်းစ

ားရြေ်၌ အ ခားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပဆာင်ရွ ်ရာတွင် နိုင်ငံပတာ်၏ ြေိုင်န
ရသည့်အ ပ ခအပန ေစ်ပြေါ်ြေါ

ယင်းတရားခံ

်နယ်ပ မ

ို ေတ်သန်း

ို လွှဲပ ြောင်းပြေးပသာ နိုင်ငံလည်း

ြေါဝင်သည်။
(ည)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးစာချေုြေ်

ဆိုသည်မှာ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန်

နိုင်ငံပတာ်နှင့်

အ ခားနိုင်ငံတ စ်နိုင်ငံချေုြေ်ဆိုသ ည့် စာချေု ြေ် သို့မဟုတ ် နိုင်ငံပတာ်နှင့် ယင်းအ ခား
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတို့ စာချေုြေ်ဝင်မျေားအ ေစ် ြေါဝင်သည့် နိုင်ငံမျေားအက
စာချေုြေ်

ား ချေုြေ်ဆိုေားသည့်

ို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချေ

၄။

ဤဥြေပေ၏ရည်ရွယ်ချေ
(

)

နိုင်ငံပတာ်

်မျေားမှာ ပအာ

်ြေါအတိုင်း ေစ်သည်-

ြေါဝင်ချေုြေ်ဆိုေားပသာ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး စာချေုြေ်မျေားအရ ေစ်ပစ၊

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့် သ
လွှဲပ ြောင်းပရး

်ဆိုင်သည့် သပောတူစာချေုြေ်မျေားအရ ေစ်ပစ၊ တရားခံ

ို ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံနှင့် အ ြေန်အလှန်သပောတူညီချေ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး လုြေ်ငန်းပဆာင်ရွ
( ခ ) နိုင်ငံ ေတ်ပ

်

ျော်မှုခင်းမျေား

ြေူးပြေါင်းပဆာင်ရွ

်အရ ေစ်ပစ

်နိုင်ရန်၊

ို ေိပရာ

်စွာ တို

်မှု တိုး မှင့်ပဆာင်ရွ

်နိုင်ရန်၊

်ေျေ

်နိုင်ရန်နှင့် အ ြေည် ြေည်ဆိုင်ရာ

3
( ဂ ) နိုင်ငံပတာ်နှင့် နိုင်ငံသားမျေား၏ အခွင့်အပရးမျေားနှင့် အ ျေိုးစီးြေွားမျေား ို ဥြေပေနှင့်အညီ
ာ

ွယ်ပစာင့်ပရှာ

်ရန်။
အခန်း(၃)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ အပ ခခံမူမျေား
၅။

ပတာင်းဆိုသ ည့်နိုင်ငံ

ပအာ

်ြေါအပ ခခံမူမျေားနှင့်
(

)

နိုင်ငံပတာ်သ ို့ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆိုချေ
ို

်သ ည်

်ညီရမည်-

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ

ျေူးလွန်သည့် ြေစ်မှုသည် နိုင်ငံပတာ်နှင့် ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံနှစ်

နိုင်ငံ၏ တည်ဆဥ
ဲ ြေပေမျေားတွင် ပောင်ေဏ်နှစ်နှစ်နှင့်အေ ်

ြေစ်ေဏ်ချေမှတ်နိုင်သည့်

ြေစ်မှုအ ေစ် သတ်မှတ် ြေဋ္ဌာန်းေား ခင်း၊
(ခ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည်
ေစ်ြေါ

၆။

ေိုပောင်ေဏ်

အ ခား ြေစ်မှုတစ်ရြေ်အတွ
ို

်

ပောင်ေဏ်ချေမှတ် ခင်းခံရပြေီး

ျေခံပြေီး ေစ် ခင်း။

နိုင်ငံပတာ်သည် ပအာ ်ြေါအပ ခအပနတစ်ရြေ်ရြေ်တွင် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပတာင်းဆိုချေ ်

ို

ငင်းြေယ်နိုင်သည် (

)

(ခ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည် နိုင်ငံပတာ်၏တည်ဆဲဥြေပေအရ နိုင်ငံသား ေစ် ခင်း၊
တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်း ြေုသည့် ြေစ်မှုသည် စစ်ေ

်ဆိုင်ရာ ဥြေပေ

တစ်ရြေ်ရြေ်အရ အပရးယူမည့် ြေစ်မှု ေစ် ခင်း၊
(ဂ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရ သူအ ပြေါ် ပတာင်းဆို ခင်း ြေုသည့်
တစ်နိုင်ငံ၏ တရားရုံးတစ်ခုခု

ြေစ်မှုနှင့် စ ြေ်လျေဉ်း ၍ နိ ုင်ငံ

အပြေီးသတ်စီရင်ချေ ် ချေမှတ်ခဲ့ပြေီး ေိုသူအပြေါ် ြေစ်ေဏ်

အတည် ြေုခဲ့ပြေီး ေစ် ခင်း သို့မဟုတ ် ယင်း ြေစ်ေဏ်မှ လွတ်ပငိမ်းချေမ်းသာခွင် ့ ရရှိခဲ့ပြေီး
ေစ် ခင်း၊
(ဃ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်းသည် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ၏ လူ မျေို း၊
ိုး ွယ်သည့်ောသာ၊ နိုင်ငံသား ေစ်မှု၊ နိုင်ငံပရးဆိုင်ရာ ေင် မင်ယူဆချေ

်ပက

ာင့်

ယင်း ို တရားစွဲအပရးယူရန် သိမ
ု့ ဟုတ် အ ြေစ်ပြေးရန် ရည်ရွယ်ချေ ် ေင့် ြေုလုြေ်သည်ဟု
ယုံက
(င)

ည်ရန် အပက

ာင်းရှိ ခင်း၊

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည်

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံတွင်

စစ်ပဆး ခင်း ေင့် ြေစ်ေဏ်ချေမှတ် ခင်းခံရမည်ဟု ယုံက
(စ)

တရားမျှတမှုမရှိသည့်

ည်ရန်အပက

က ားနာ

ာင်းရှိ ခင်း၊

နိုင်ငံပရးသပောသောဝရှိပသာ ြေစ်မှုမျေား ေစ် ခင်း၊ (သိရ
ု့ ာတွင် ပနာ ်ဆ ်တွဲ ( ) တွင်
ပော် ြေေားပသာ ြေစ်မှုမျေားအား နိုင်ငံပရးသပောသောဝရှိပသာ ြေစ်မှုဟု မမှတ်ယူရ)
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(ဆ)

ပတာင်းဆိုသည့်
နိုင်ငံပတာ်၏ ြေိုင်န

(ဇ)

ြေစ်မှုတစ်ရြေ်လုံး

ို ေစ်ပစ၊

်နယ်ပ မတွင်

ျေူးလွန် ခင်း၊

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသည့်

ြေစ်မှုမတိုင်မီ

ြေစ်မှု၏ တစ်စိတ ်တစ်ြေိုင်း

ျေူးလွန်ခဲ့သည့်

ိ ု ေစ်ပစ

ြေစ်မှုမျေားနှင့်စြေ်လျေဉ် း၍

တတိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ို လွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ရည်ရွယ်ချေ ် ေင့်
ပတာင်းခံသည်ဟု ယုံက
( စျေ )

ည်ရန်အပက

ာင်းရှိ ခင်း၊

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည် ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံတွင် ညှဉ်းြေန်းနှိြေ်စ ် ခင်း၊ လူသားချေင်း
စာနာပော ်ေားမှုမရှိ ခင်း၊ ရ ်စ ် ခင်း၊ မတရား ြေု ခင်းမျေားခံရမည်ဟု ယုံက ည်ရန်
အပက

ာင်းရှိ ခင်း။
အခန်း(၄)
တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် နိုင်ငံပတာ်သို့ ပတာင်းဆို ခင်း

၇။

ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသည် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆိုချေ ်တစ်ရြေ်

ို နိုင်ငံ ခားပရး

ဝန်က ီးဌာနသို့ သံတမန်နည်းလမ်း ေင့် ပြေးြေိရ
ု့ မည်။ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆိုချေ ်တစ်ရြေ်တွင်
ပအာ

်ြေါအချေ

် အလ

်မျေား

ို

မန်မာောသာ ေင့် ေစ်ပစ၊ အဂဂလိြေ်ောသာ ေင့် ေစ်ပစ ပရးသား

ပော် ြေရမည်(

)

တောင်းဆိုခြင်းြံရသူ၏

ိုယ်ပရးအချေ

်အ လ

်မျေား (အမည်၊

ိုယ်ြေု ံသဏ္ဌာန်၊

နိုင်ငံသား၊ ပနရြေ်လိြေ်စာ၊ ဓာတ်ြေုံ၊ မျေိုးရိုးဗီဇလ ္ခဏာပဆာင် ဓာတုြေစ္စည်း (DNA) နှင့်
လ ်ပဗွ အစရှိသည်တို့ အြေါအဝင်)၊
(ြ)

ြေေမသတင်းပြေးတိုင်ချေ
အ

(ဂ)

်အမှတ် သို့မဟုတ ် တရားရုံးအမှုအ မှတ ်နှင့် အမှု ေစ်စဉ်

ျေဉ်းချေုြေ်၊

စုံစမ်းစစ်ပဆး ခင်းနှင့် တရားစွဲဆို ခင်းအတွ ် လိုအြေ်ပသာ စာရွ ်စာတမ်းသ ်ပသခံချေ ်၊
ေမ်းဝရမ်းမူရင်း သိမ
ု့ ဟုတ် မိတ္တူမှန်၊

(ဃ)

ခြစ်မှုနှင့်ြေ်သက်၍ တောင်းဆိုတသာ နိုင်ငံ၏ စီရင်ြိုင်ြွင့်အာဏာရှိတ ကာင်း တော်ခြသည့်
သက်ဆိုင်ရာ ဥြတေခြဋ္ဌာန်းြျက်များ၊

(င)

တောင်းဆိုခြင်းြံရသူသည် နိုင်ငံတော်အေွင်း တရာက်ရှိတနသည်ဟု တောင်းဆိုသည့်
နိုင်ငံက ယုံ ကည်ရသည့် အတ ကာင်းရင်းနှင့် အတောက်အေားများ၊

(စ)

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ ဆ
ဆ

(ဆ)

်သွယ်ပဆာင်ရွ

်ရမည့် ဌာန၊ လူြေုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်နှင့်

်သွယ်ရန် လိြေ်စာအ ြေည့်အစုံ၊

ဤဥြေပေ၏ ပနာ ်ဆ ်တွဲ ြေုံစံ (၁) နှင့် ြေုံစံ (၂) တွငပ
် ော် ြေြေါရှိပသာ အချေ ်အလ ်မျေား။

5
၈။

နိုင်ငံခားပရးဝန်က ီးဌာနသည် သံတမန်နည်းလမ်းေင့် ရရှိသည့် တရားခံလွှဲပြောင်းပရး ပတာင်းဆိုချေ ် ို

ြေည်ေဲပရးဝန်က
၉။

ီးဌာနသို့ ပဆာလျေင်စွာ ပြေးြေိရ
ု့ မည်။

ြေည်ေဲပရးဝန်က
(

)

ီးဌာနသည်-

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပတာင်းဆိုချေ
ပဆာလျေင်စွာ တို
အတွ

်အား ြေုေ်မ ၇ ြေါပော် ြေချေ

်ဆိုင်စိစစ်ပြေီး လိုအြေ်ချေ

်ရှိြေါ

်မျေားနှင် ့ ညီ မညီ

ပြေီး ြေည့်စုံစွာ ပဆာင်ရွ

် ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

်နိုင်ရန်

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ြေန်လည်ပြေးြေို့

ရမည်။
(ခ)

ြေုေ်မခွဲ ( ) အရ ြေန်လည်ပြေးြေိသ
ု့ ည့်ပန့မှ ရ
နိုင်ငံ

ပြေီး ြေည့်စုံစွာ ြေန်လည်ပြေးြေို့ ခင်းမရှိြေါ

နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က
ြေန်က
၁၀။

်ပြေါင်း ၃၀ အတွင်း ပတာင်းဆိုသည့်
ယင်းပတာင်းဆိုချေ ် ို ြေိတ်သိမ်းပက ာင်း

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် သ ်ဆိုင်ရာပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ အပက ာင်း

ားရမည်။

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ီးဌာနသည် နှစ်နိုင်ငံ သိမ
ု့ ဟုေ် ယင်းေက်ြိုတသာ နိုင်ငံများက ေရားြံ

လွှဲတခြာင်းရန် တောင်းဆိုသည့်အြါ သ ်ဆိုင်ရာ ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ပဆွးပနွးညှိနှိုင်းလျေ ် ပအာ ်ြေါ
အချေ

်မျေား

ို ေည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မည်သည့်ပတာင်းဆိုချေ

်

ို ခွင့် ြေုမည် ေစ်ပက

ာင်း ဆုံး ေတ်

ရမည်(

)

ေည်ဆဲသတောေူစာြျုြ်ြါ ောဝန်များ၊

(ခ)

ခြစ်မှုကျူးလွန်သည့် တနရာနှင့် အြျိန်၊

(ဂ)

တောင်းဆိုချေ

(ဃ)

တောင်းဆိုခြင်းြံရသူနှင့် ယင်း ြေစ်မှုပက

(င)

တောင်းဆိုခြင်းြံရသူနှင့် ယင်း ြေစ်မှုပက

(စ)

မိမိနိုင်ငံေ ်မှ လွှဲပ ြောင်းပြေးအြေ်ခဲ့သည့် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား

်များကိုရရှသ
ိ ည့် အြျိန်အြေိုင်းအ ခား၊
ာင့် နစ်နာသူများ၏ နိုင်ငံသားခေစ်မှု၊
ာင့် နစ်နာသူများ၏ အပမဲတမ်းပနရြေ်လိြေ်စာ၊
ြေန်လည်လွှဲတခြာင်း

ရယူရန် အပ ခအပနရှိ မရှိ၊
(ဆ)

ခြစ်မှုေစ်ရ ြ်ခေင့် ေရားစွဲဆိုရ န်၊ ြေစ်ေဏ်ချေမှတ်ရ န် သို့မဟုတ် ချေမှတ်ေားသည် ့
ြေစ်ေဏ်

(ဇ)
၁၁။
က

ီးဌာနသည် ြေုေ်မ ၅၊ ြေုေ်မ ၆ နှင့် ြေုေ်မ ၁၀ တိြေ
ု့ ါ ြေဋ္ဌာန်းချေ

် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပတာင်းဆိုချေ

ားနာပဆာင်ရ ွ

မိမိဝန်က

် ခင်းတို့ ြေုနိုင်ရ န်

ီးဌာန၏ သပောေားမှတ်ချေ

ရယူရမည်။

်၊

ြေစ်မှု၏ အပရးြေါမှု။

ြေည်ေဲပရးဝန်က

စိစစ်ပြေီးပနာ

ို အေည်ခြုရန်စသည့် ေရားြံလွှဲတခြာင်းရန် ပတာင်းဆိုခြင်း ရည်ရွယ်ချေ

်

ို နိုင်ငံပတာ်

ြေည်ပောင်စ ုပရှ့ ပနချေုြေ်ရုံး၏

်မျေားနှင့်အညီ

ငင်းြေယ် ခင်း သိမ
ု့ ဟုတ်
ဥြေပေအက

ံ ြေုချေ

်ရယူ၍

်နှင့်အတူ နိုင်ငံပတာ်သမ္မတေံ တင် ြေပြေီး အတည် ြေုချေ

်

6
၁၂။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့်စြေ်လျေဉ်း၍ ငင်းြေယ်ပက

ရရှိသည့်အခါ

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ီးဌာနသည် ယင်းဆုံး ေတ်ချေ

ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ ပဆာလျေင်စွာ ြေန်က
၁၃။
ချေ

ာင်း နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ၏ အတည် ြေုချေ
်

ို နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

်

ီးဌာနမှတစ်ဆင့်

ားရမည်။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့် စြေ်လျေဉ်း၍ က ားနာပဆာင်ရွ ်ရန် နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ၏ အတည် ြေု
်ရရှိသည့်အခါ

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ီးဌာနသည် ခုံအေွဲ့ ေွဲ့စည်းပြေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ

ြေည်ပောင်စု

အစိုးရအေွဲ့ ေံ တင် ြေပြေီး ြေည်ပောင်စုပရှ့ပနချေုြေ်ရုံးသို့ မိတ္တူပြေးြေိရ
ု့ မည်။
အခန်း(၅)
ခုံအေွဲ့ ေွဲ့စည်း ခင်းနှင့် ယင်း၏ လုြေ်ငန်းတာဝန်မျေား
၁၄။

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့သည် (

)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး
ေုတိယဝန်က ီး

ိစ ္စရြေ်မျေား

က

ဥ ္ကဋ္ဌအ ေစ်လည်းပ

အေွဲ့ဝင်အ ေစ်လည်းပ

ားနာရန်အလို့ငှာ

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ီးဌာန

ာင်း၊ သင့်ပလျော်သည့် နိုင်ငံသား ပလးဦး

ာင်း ြေါဝင်ပစလျေ ် အေွဲ့ဝင် ငါးဦး ေင့် ခုံအေွဲ့ ို ေွဲ့စည်းတာဝန်

ပြေးအြေ်ရမည်။
(ခ)

ခုံအေွဲ့ ေွဲ့စည်းပြေီးပက

ာင်း

ို ြေည်ေဲပရးဝန်က

ြေည်ပောင်စုပရှ့ပနချေုြေ်ရုံးမျေားသို့ အပက
(ဂ)
၁၅။

ခုံအေွဲ့

ို လိုအြေ်ြေါ

ာင်းက

ီးဌာန၊ နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

ီးဌာနနှင့်

ားရမည်။

ြေင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

ခုံအေွဲ့သည်(

)

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ

ပြေးြေိပ
ု့ သာ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ

အမှုတွဲ ို စိစစ်ပြေီး ယင်းအမှုတွဲတွင် လိုအြေ်ချေ ်ပတွ့ရှိြေါ
ြေည့်စုံစွာရရှိပရးပဆာင်ရွ
ဝန်က
(ခ)

ီးဌာနသို့ အပက

ာင်းက

်ပြေးရန်

ြေည်ေဲပရးဝန်က

အဆိုြေါ လိုအြေ်ချေ ်မျေားအား
ီးဌာနမှတစ်ဆင့်

နိုင်ငံ ခားပရး

ားရမည်။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ ပတာင်းဆိုသည့်အမှုအား က
စြေ်လျေဉ်းသည့် အပော

ပတာင်းဆိုသည့်

်အေားမျေား ေြေ်မံလိုအြေ်ြေါ

ားနာစဉ်အတွင်း အမှုနှင့်

ပတာင်းခံပဆာင်ရွ

် ပြေးရန်

ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က ီးဌာနသို့ အပက ာင်းက ား ရမည်။
(ဂ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ က

ားနာမှု

ို ပဆာင်ရွ

်ရန်အလိင
ု့ ှာ ပတာင်းဆို ခင်း

ခံရသူအား မိမိအေွဲ့ပရှ့ပမှာ ်သို့ တင်ြေိပ
ု့ ြေးရန် မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့သို့ အပက ာင်းက ား
ရမည်။ အ

ယ်၍ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည် အ ခား ြေစ်မှုတစ်ရြေ်ရြေ် ေင့် ချေုြေ်ပနှာင်

ေား ခင်းခံရြေါ

မိမိအေွဲ့ ပရှ့ ပမှာ

ဦးစီးဌာနသို့ တစ်ပြေိုင်တည်း အပက

ာင်းက

်သို့တင်ြေို့ရ န်
ားရမည်။

မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့နှင့်အ

ျေဉ်း
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(ဃ)

မိမိအေွဲ့ပရှ့ပမှာ ်သို့ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအ ေစ် ပရာ ်ရှိစစ်ပဆးခံသူအား ပတာင်းဆို ခင်း
ခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ပဆးပမး မန်း ခင်း၊ စိစစ် ခင်းနှင့် အတည် ြေု ခင်းမျေား ပဆာင်ရွ ်
ရမည်။

(င)

တရားခံလွှဲပ ြောင်း ခင်း၏ စည်း
ခံရသူသို့ ရှင်းလင်းပ ြောက
ရမည်။ သပောတူြေါ

မ်းချေ

်မျေားနှင့် အပ ခအပနမျေား

ားပြေီး တရားခံလွှဲပ ြောင်း ခင်း
မည်သည့်အပက

ို ပတာင်းဆို ခင်း

ို သပောတူမတူ ပမး မန်း

ာင်းရင်းမျေားအရ သပောတူသည်

ို ပမး မန်း

ရမည်။
(စ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ က

နှင့်အညီ နည်းလမ်းတ
တင် ြေလာြေါ
သင့်ပလျော်ပက
(ဆ)

ျေ ပဆာင်ရွ

ခုံအ ေွဲ့ သည်

ယင်း

ို မခံယ ူလိုပက

ိုမှတ ်တ မ်းတင်၍

ာင်း ၎င်း၏ဆန္ဒ

ို

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန်

ာင်း ဆုံး ေတ်နိုင်သည်။

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား သင့်ပလျော်ပသာ အ
သိမ
ု့ ဟုတ် ခုံအေွဲ့

ျေိုးပဆာင်တစ်ဦးဦး

ို ငှားရမ်းနိုင်ခွင့်

စီစဉ်ပြေးပသာ အ ျေိုးပဆာင်တစ်ဦးဦး ို ရယူြေိုင်ခွင့်ရှိပက ာင်းတို့

နှင်စ
့ ြေ်လျေဉ်း၍ ရှင်းလင်းပ ြောက
(ဇ)

် ခင်း

ားနာမှု လုြေ်ေုံးလုြေ်နည်း

ားရမည်။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က ားနာရာတွင် တည်ဆဲဥြေပေ၊ နည်းဥြေပေမျေားြေါ ြေဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား
နှင့်အညီ

ျေင့်သုံးပဆာင်ရွ

( ဈ ) တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က

်နိုင်သည်။
ားနာရာတွင် လိုအြေ်ြေါ

မည်သူ့

ိုမဆို ဆင့်ဆိုစစ်ပဆး

နိုင်သည်။
(ည)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးက

ားနာရာတွင်

လိုအြေ်ြေါ

ောသာစ

ား

ျွမ်း

ျေင်သူ

ို

ငှားရမ်းနိုင်သည်။
(ဋ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က

ားနာရာတွင် ြေုေ်မ ၅ နှင့် ြေုေ်မ ၆ တိြေ
ု့ ါ ြေဋ္ဌာန်းချေ

လွှဲပ ြောင်းပြေးရသည့် အပက ာင်းရင်း၊ နိုင်ငံပတာ်

်မျေားအ ြေင်

လ ်ခံ ျေင့်သုံးပနပသာ နိုင်ငံ ခားပရး

မူဝါေ၊ နိုင်ငံသား ေစ်မှု၊ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ၏ ခုခံပချေြေခွင့်နှင့် အ ခားစြေ်ဆိုင်ပသာ
အပက
(ဌ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က
မသင့်
ြေတ်သ

(ဍ)

ာင်း ခင်းရာမျေား

ို ေည့်သွင်းသုံးသြေ်ရမည်။
ားနာရာတွင် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား လွှဲပ ြောင်းရန် သင့်

ိုသာစဉ်းစားပြေီး ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ြေါဝင်

ျေူးလွန်သည်ဟူပသာ စွဲချေ ်နှင့်

်၍ တင် ြေခွင့်မ ြေုရ၊

လွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ဆုံး ေတ်ြေါ
အေွဲ့ေံ အယူခံတင်သွင်းနိုင်ပက

ပတာင်းဆို ခင်းခံရ သူအ ား

ာင်း အသိပြေးရမည်။

ြေည်ပောင်စုအစိုးရ
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(ဎ)

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က
ြေည်ေဲပရးဝန်က

ားနာမှုပြေီးဆုံးြေါ

ဆုံး ေတ်ချေ

ီးဌာန၊ နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

်

ီးဌာနနှင့်

ို ြေည်ပောင်စုအစိုးရ အေွဲ့၊

ြေည်ပောင်စုပရှ့ပနချေုြေ် ရုံးသို့

တင် ြေရမည်။
(ဏ)

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ ခုံအေွဲ့ေျေ ်သိမ်းပက ာင်း အမိန်ရ
့ ရှိသည်အေိ တာဝန်ရှိသည်။

၁၆။

မန် မ ာနိ ုင ်င ံရ ဲတ ြေ်ေ ွဲ ့ သည် ြေု ေ် မ ၁၅၊ ြေု ေ ် မခွ ဲ (ဂ) အရ ခု ံအ ေွဲ ့ ၏ အပက

ရရှိြေါ

(

)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည်

ရဲစခန်းအချေုြေ်တွင်ရှိပနလျှင်

ာင်းက

ားချေ

်

ို

ခုံအေွဲ့ပရှ့ပမှာ ်သို့ က ားနာ

စစ်ပဆးရန် တင်ြေရ
ို့ မည်။
(ခ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား ေမ်းဆီးေား ခင်းမရှိြေါ

ရှာပေွေမ်းဆီးပြေီး ခုံအေွဲ့သို့ က ားနာ

စစ်ပဆးရန် တင်ြေရ
ို့ မည်။
(ဂ)

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည်
ေား ခင်းခံရ ြေါ
ညွှန်က

(ဃ)

ားချေ

အ ခား ြေစ်မှုတစ်ရြေ်ရြေ် ေင့်

ယင်းအပက

ို

ခုံအ ေွဲ့သို့

တင် ြေလျေ

ချေုြေ်ပနှာင်

်

ခု ံ အ ေွ ဲ ့ ၏

်အရ အ

ျေဉ်းပောင်မှေုတ်၍ ခုံအေွဲ့သို့ က

ားနာရန် တင်ြေိရ
ု့ မည်။

ေမ်းဆီးရမိေားပသာ

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအပြေါ်

၂၄

ချေုြေ်ပနှာင်ေားရန် လိုအြေ်ြေါ
သူက
(င)

ာင်းအရာ

အ ျေဉ်းပောင်တွင်

ရ

ီးေံသို့ ချေုြေ်မိနပ
့် လျှာ

နာရီ

ေ

်ပ

ျော်လွန်၍

ချေုြေ်မိန်ပ
့ ြေးြေိုင်ခွင့်အာဏာရှိပသာ အနီးဆုံး တရား

်ေားရမည်။

်ပြေါင်း ၆၀ အတွင်း ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား ရှာပေွေမ်းဆီးရမိ ခင်း မရှိြေါ

ခုံအေွဲ့သို့ ယင်းပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား ေမ်းဆီးရမိ ခင်းမရှိပက

ာင်း

ြေန်လည်

တင် ြေရမည်။
(စ)

ြေုေ်မခွဲ (င) အရ ခုံအေွဲ့သို့ တင် ြေပြေီး ေစ်ပစ ာမူ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ို ေမ်းဆီးရမိြေါ
ခုံအေွဲ့နှင့် ြေည်ေဲပရးဝန်က

၁၇။

သ ်ဆိုင်ရာတရားသူက ီးသည်

ိစ္စပဆာင်ရွ
ရ

်ေ

ီးဌာနသို့ တင် ြေရမည်။

ေမ်းဆီးေားပသာ ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ို

်ရန်အလိင
ု့ ှာ ချေုြေ်မိနပ
့် ြေးရန် ပလျှာ

်မြေိုပသာ

ာလ ေင့်

်ေားလာြေါ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး

အမှုတွဲ

လုြေ်ငန်းစဉ်

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး

ို စိစစ်၍ တစ်က
ပြေီးဆုံးသည်အေိ

ိမ်လျှင် ၁၄
ချေုြေ်မိန့်

ပြေးနိုင်သည်။
၁၈။

ခုံအေွဲ့သည်

ြေိတ်သိမ်းပက
၁၉။

မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့၏ ေမ်းဆီးရမိ ခင်းမရှိပက

ာင်း ြေည်ေဲပရးဝန်က

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ီးဌာနသည်

ာင်း တင် ြေချေ

်အရ ယင်းအမှု

ီးဌာနသို့ တင် ြေရမည်။
ခုံအေွဲ့၏

အပက

ာင်းက

ားချေ

်ရရှိြေါ

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတေံ

တင် ြေပြေီး ယင်း၏ အတည် ြေုချေ ်နှင့်အညီ အမှုြေိတ်သိမ်းပက ာင်း ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံ ခားပရး
ဝန်က

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပဆာလျေင်စွာ ြေန်က

ားရမည်။
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၂၀။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ခုံအေွဲ့၏ ဆုံး ေတ်ချေ

ဆုံး ေတ်ချေ ် ချေမှတ်သည့်ပန့မှစ၍ ခုနစ်ရ

်အပြေါ် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူသည် ယင်း

်အတွင်း ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့သို့ အယူခံမှု တင်သွင်း

နိုင်သည်။
၂၁။

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့သည် ြေုေ်မ ၂၀ ြေါအယူခံပလျှာ

ြေင်ဆင် ခင်း၊ ြေယ်ေျေ
၂၂။

် ခင်း လိုအြေ်ြေါ

်ေားချေ

ြေန်လည်စစ်ပဆး ခင်းတို့

ခြည်ေဲတရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

်အပြေါ် အတည် ြေု ခင်း၊

ို ပဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများသည် ေရားြံ

လွှဲတခြာင်းခြင်း မခြုသည့်အမှုမှ တောင်းဆိုခြင်းြံရသူအတြါ် နိုင်ငံတော်၏ ေည်ဆဲဥြတေများနှင့် အညီ
ဆက်လက်အတရးယူတဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၃။

ြေည်ေဲပရးဝန်က
(

)

ီးဌာနသည်-

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့်စြေ်လျေဉ်းသည့် ဆုံး ေတ်ချေ
အတည် ြေုချေ
အပက

(ခ)

်ရယူပြေီး

ာင်း ြေန်က

နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

်

ို နိုင်ငံပတာ်သမ္မတေံ တင် ြေ

ီးဌာနမှတစ်ဆင့်

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့

ားရမည်။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန်

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ အတည် ြေုလျှင်

တရားခံလွှဲပ ြောင်းလ ်ခံပရး

နှင့်စြေ်လျေဉ်း၍ အပရးယူပဆာင်ရွ ်ရန် နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပတာင်းဆိုသည့်
နိုင်ငံသအ
ို့ ပက
(ဂ)

ာင်းက

ားရမည်။

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ၏ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် အတည် ြေုချေ ်အရ ရဲစခန်း သိမ
ု့ ဟုတ်
အ ျေဉ်းပောင်တွင် ချေုြေ်ပနှာင်ေား ခင်းခံရသည့် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား သ ်ဆိုင်ရာ
ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ လွှဲပ ြောင်းပြေးအြေ်နိုင်သည်။

(ဃ)

ပတာင်းဆိုသ ည့်နိုင်ငံမှ ဆ

်သ ွယ ်လာြေါ

ညှိနှိုင်းပြေီး ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ
(င)

ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ
အတွ င် း

ယင်းနိုင်ငံ၏ အခွင့်ရအာဏာြေိုင်နှင့်

ို လွှဲပ ြောင်းပရးပဆာင်ရွ

ြေုေ်မခွဲ (ခ) အရ အပက

တရားခံလ ွှဲ ပ ြောင်း ခင် း

ို

ာင်းက

လ

်ရမည်။

ားသည့်ပန့ရ

် ခံ နိ ု င် ခင်း မရှိ ပက

်မှ ရ

်ပြေါင်း ၃၀

ာင်း ခို င် လု ံ ပသာ

အပက ာင်း ြေချေ ် ေင့် အပက ာင်းက ားသည်မှတစ်ြေါး ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ို ရ ်ပြေါင်း ၃၀

၂၄။

အတွင်း

လွှဲပ ြောင်းလ

ဆ

်ပဆာင်ရွ

်လ

်ခံ ခင်းမရှိလျှင်

တည်ဆဲဥြေပေမျေားနှင့်အညီ

်ရမည်။

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတသည် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးအတွ

ဆိုင်းငံ့ ခင်း

နိုင်ငံပတာ်၏

ို ဆုံး ေတ်နိုင်သည်။
အခန်း (၆)

် ခွင့် ြေု ခင်း၊ ငင်းြေယ် ခင်း သိမ
ု့ ဟုတ်
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နိုင်ငံပတာ်
၂၅။

နိုင်ငံပတာ်၏ သ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်း

်ဆိုင်ရာဝန်က

ီးဌာန သိမ
ု့ ဟုတ် အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေားသည် အ ခားနိုင်ငံ

တစ်နိုင်ငံေံမှ တရားခံလွှဲပ ြောင်းရယူရန် ပတာင်းဆိုလိုြေါ

ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနသို့ အပက ာင်းက ားစာ

ပြေးြေိရ
ု့ မည်။
၂၆။

ြေည်ေဲပရးဝန်က
(

)

သ

ီးဌာနသည် ြေုေ်မ ၂၅ အရ အပက

်ဆိုင်သည့်ဝန်က

ာင်းက

ားစာ ရရှိသည့်အခါ-

ီးဌာန သိမ
ု့ ဟုတ် အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေားမှ

ိုယ်စားလှယ်မျေား၊

သင့် ပလျော်သ ည့် ြေုဂ္ဂို လ်မျေားနှင့်ညှိနှိုင်းပြေီး ပတာင်းဆိုသ င့်သ ည်ဟ ု ဆုံး ေတ်ြေါ
ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့ေံ တင် ြေရမည်။
(ခ)

ြေည်ပောင်စ ုအစိုးရအေွဲ့၏

အတည် ြေုချေ

်နှင့်အ ညီ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန်

ပတာင်းဆိုချေ ် ို ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူရှိပနပသာ သိမ
ု့ ဟုတ် ရှိပနသည်ဟု ယူဆရပသာ
နိုင်ငံသို့ ယင်းနိုင်ငံ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းပရးဥြေပေနှင့်အညီ နိုင်ငံခားပရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့်
ပြေးြေိရ
ု့ မည်။
၂၇။

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ ို လွှဲပ ြောင်းပြေးမည်ဟု လွှဲပ ြောင်းပြေးပသာနိုင်ငံ၏ အပက ာင်း ြေန်က ားချေ ်

ရရှိြေါ

နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က ီးဌာနသည် ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနသို့ လွှဲပ ြောင်းလ ်ခံရန် အပက ာင်းက ား

ရမည်။

ြေည်ေဲပရးဝန်က

အပစာင့်အပရှာ
၂၈။

် ေင့် လွှဲပ ြောင်းလ

ြေည်ေဲပရးဝန်က

သ ်ဆိုင်ရာဝန်က

်လ

်သွယ်၍ လုံပလာ

်ပသာ

်ခံရမည်။

ီးဌာနသည် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ

ို လ

်ခံရရှိြေါ

ပတာင်းဆိုခဲ့သည့်

ီးဌာန သိမ
ု့ ဟုတ် အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေားသို့ လုြေ်ေုံးလုြေ်နည်းနှင့်အညီ လွှဲပ ြောင်း

ပြေးရမည်။ ယင်းဝန်က
ဆ

ီးဌာနသည် လွှဲပ ြောင်းပြေးပသာနိုင်ငံနှင့် ဆ

ီးဌာနနှင့်အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေားသည် ပတာင်းဆိုခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချေ

်အပရးယူ ပဆာင်ရွ

်အတိုင်း

်ရမည်။
အခန်း(၇)
အပေွပေွ

၂၉။

နိုင်ငံပတာ်အတွင်းရှိ တရားရုံးတစ်ရုံး

ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူအား ပတာင်းဆို ခင်းခံရသည့်

ြေစ်မှုမဟုတ်ေဲ တည်ဆဲဥြေပေတစ်ရြေ်ရြေ်ြေါ အ ခား ြေစ်မှု ေင့် စစ်ပဆးစီရင်ဆဲ ေစ်လျှင် ယင်းစစ်ပဆး
စီရင်မှုပြေီးဆုံးသည်အေိ ခုံအေွဲ့သည် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး က
၃၀။

ြေည်ေဲပရးဝန်က

ခင်းခံရသူ

ားနာမှု

ို ဆိုင်းငံ့ေားရမည်။

ီးဌာနသည် ြေုေ်မ ၁၆၊ ြေုေ်မခွဲ (စ) အရ မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့

ို ေမ်းဆီးရမိပက

ာင်း တင် ြေလာြေါ

နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

ပတာင်းဆို

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် သ

်ဆိုင်ရာ
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ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အပက ာင်းက ား၍ တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးဆိုင်ရာ လုြေ်ေုံးလုြေ်နည်းမျေားနှင့်အညီ
ဆ

်လ

၃၁။

်ပဆာင်ရွ

်ရမည်။

မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့သည် (

)

နိုင်ငံတ

ာမှ တရားခံပ ြေးမျေားအား ေမ်းဆီးရမိြေါ

အာဏာရှိပသာ အနီးဆုံး
ပက
(ခ)

ညာေားပသာ စာရွ

ီးေံသ ို့

နိုင်ငံတ

်စာတမ်းမျေားနှင့်အတူ ပလျှာ

ေစ်ပစ အပက

်ေားရမည်။

ာင်းက

ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ေစ်ပစ၊

တရားခံပ ြေးပက ညာေားသည့်နိုင်ငံ

သူတစ်ဦး

ြေုေ်မခွဲ (ခ) ြေါအတိုင်း အပရးယူပဆာင်ရွ ် ခင်း

နယ်ပ မမှတစ်ဆင့် ေတ်သန်းြေိပ
ု့ ဆာင် ခင်း

်ရမည်။

နိုင်ငံပတာ်၏ ြေိုင်န

်

ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနသည် ြေည်ပောင်စု

်နှင့်အညီ ြွင့်ခြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ခွင့် ြေုပက

ီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အပက

၃၃။

်ပဆာင်ရွ

ို ခွင့် ြေုရန် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုြျက်ကို

ရရှိတသာအြါ နိုင်ငံပတာ်၏ အ ျေိုးစီးြေွား ိုမေိခို ်ြေါ

ဝန်က

်လ

ို လွှဲတခြာင်းတြးတသာနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့

အစိုးရအေွဲ့၏ သပောတူညီချေ

အ ခားနည်းလမ်း ေင့်

ားရမည်။

မ ြေုလျှင် ေမ်းဆီးရမိသူအပြေါ် တည်ဆဲဥြေပေအရ ဆ
၃၂။

ာမှ တရားခံပ ြေးအ ေစ်

ေမ်းဆီးရမိသူအပြေါ် ၁၅ ရ ်အတွင်း တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး ပတာင်းဆိုရန် တရားခံပ ြေး
ပက ညာေားသည့်နိုင်ငံသို့

(ဂ)

တရားသူက

ေိုသူအားချေုြေ်မိန်ပ
့ ြေးရန် အခွင့်

ာင်းက

ာင်း

ို နိုင်ငံ ခားပရး

ားရမည်။

ြေုေ်မ ၃၂ အရ ေတ်သန်းြေိပ
ု့ ဆာင်ခွင့် ြေုပသာအခါ (

)

မန်မာနိုင်ငံရဲတြေ်ေွဲ့သည် လွှဲတခြာင်းတြးခြင်းြံရသူကို နိုင်ငံပတာ်အေွင်း ၂၄ နာရီေက်
မြိုတသာကာလအတွ ်

တည်ဆဲဥြေပေမျေားနှင့်အညီ

ေိန်းသိမ်းြျုြ်တနှာင်ေားရှိနိုင်သည်။

ယင်းကာလေက် ြိုမိုြျုြ်တနှာင်ေားရန် လိုအြ် ြါက အနီးဆုံးေရားသူ ကကီးေံမှ
ြျုြ်မိနရ
့် ယူရမည်။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများသည်

လွှဲတခြာင်းတြးခြင်းြံရသူအား

ြိတ
ု့ ဆာင်တြးခြင်းကို

အတောက်အကူခြုရန် သင့်ပလျော်ပသာ အကူအညီများတြးရမည်။
၃၄။

အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ ေရားြံလွှဲတခြာင်းတရး၌ တလတ ကာင်းခေင့် ြို့တဆာင်ရာေွင် နိုင်ငံတော်၏

ြိုင်နက်နယ်တခမတြါ်သို့ ဆင်းသက်ရ န် မူလအစီအစဉ်မရှိတသာ် လည်း အပရးပြေါ် ပလယာဉ်ဆင်း
သက်ြဲ့ရလျှင် နိုင်ငံခြားအတစာင့်လိုက ် အရာရှိ၏ တောင်းဆိုြျက်အ ရ ေရားြံချေုြေ်ပနှာင် ခင်း
ြေုေ်မ ၃၃ ြေါ ြေဋ္ဌာန်းချေ
၃၅။
ရမည်။

်မျေားနှင့်အညီ ဆ

်လ

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့်စြေ်လျေဉ်းသည့်

်ပဆာင်ရွ
ုန်

ို

်ရမည်။

ျေစရိတ်မျေား

ို ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ

ျေခံ
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၃၆။

နိုင်ငံပတာ်၏ ြေိုင်န ်နယ်ပ မမှတစ်ဆင့် ေတ်သန်းြေို့ပဆာင်စဉ် ပခတ္တရြေ်နား၍ ပခါ်ပဆာင် ခင်း

ေစ်ြေါ
၃၇။

ုန်

ျေစရိတ်

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရးနှင့်စြေ်လျေဉ်းသည့်

ပြေါ်ပြေါ ်လျှင်

ုန်

ျေခံရန် အပက ာင်း

် ေင့် သ ်ဆိုင်ရာဝန်က ီးဌာန၊ အစိုးရ

ျေခံရမည်။

ြေုေ်မ ၆ တွင် မည်သြေ
ို့ င် ြေဋ္ဌာန်းေားပစ

အပက ာင်း ခင်းရာအရြေ်ရြေ်အား သုံးသြေ်ချေ
ပနရာတွင် စစ်ပဆးစီရင် ခင်း

ာမူ နှစ်နိုင်ငံ သပောတူစာချေုြေ်အရ ေစ်ပစ၊ ြေစ်မှု

်အရ

ြေိုမိုသင့်ပလျော်ပက

ြေစ်မှု

ြေည်ေဲပရးဝန်က ီးဌာနသည်

ျေူးလွန်သူအား ယင်း ြေစ်မှု ျေူးလွန်သည့်

ာင်း ပတွ့ရှိရလျှင် ေစ်ပစ၊ နိုင်ငံပတာ်၏ အ

စီးြေွားအလိင
ု့ ှာ လိုအြေ်ခဲ့လျှင် ေစ်ပစ နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ
၃၉။

ျေခံရမည်။

ျေစရိတ် ို နိုင်ငံပတာ်

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သပောတူညီချေ

အေွဲ့အစည်း
၃၈။

ို ြေုေ်မ ၃၅ အရ ပတာင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ

ျေိုး

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ခွင့် ြေုနိုင်သည်။

ြေည်ပောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ ခွင့် ြေုချေ ် ေင့် တရားခံလွှဲပ ြောင်းပရး

ဆိ ုင်ရ ာ နှစ ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ ် နိုင်ငံအမျေားြေါဝင်ပသာ သပောတူစာချေု ြေ်မျေား ချေုြေ်ဆိုပရးအတွ
အဆို ြေု ခင်း၊ လ ်ခံ ခင်း၊ စိစစ် ခင်းနှင့် လ ်မှတ်ပရးေိုး ခင်းတို့

်

ို နိုင်ငံပတာ်

ိုယ်စား ပဆာင်ရွ ်

မ်းများကို

ခြည်တောင်စုအစိုးရ

နိုင်သည်။
၄၀။

ြေည်ေဲပရးဝန်က
(က)

ီးဌာနသည် -

လိုအြ်တသာ

နည်းဥြတေများ၊

စည်းမျဉ်းနှင့်စည်း

အေွဲ့၏ သတောေူညီြျက်ခေင့် ေုေ်ခြန်နိုင်သည်။
(ြ)

လိုအြ်တသာ အမိန့်တ ကာ် ငာစာ၊

အမိန်၊့

ညွှန် ကားြျက်နှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို

ေုေ်ခြန်နိုင်သည်။
၄၁။

တရားခံ လွှ ဲပ ြောင် းပရး

မည်သိြေ
ု့ င်ြေါရှပ
ိ စ
၄၂။

ိစ ္စရ ြေ် မျေားနှ င ့်စ ြေ်လ ျေဉ် း၍

ာမူ ဤဥြေပေအရသာလျှင် ပဆာင်ရွ

The Burma Extradition Act, 1904

အ ခားတည်ဆဲဥြေပေတစ်ရြေ်ရြေ်တွင်

်ရမည်။

ို ဤဥြေပေ ေင့် ရုြေ်သိမ်းလို

ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံပတာ် ေွဲ့စည်းြေုံအပ ခခံဥြေပေအရ

်သည်။

ျွန်ုြေ်လ ်မှတ်ပရးေိုးသည်။

(ြေု)ံ ေင်ပ

ျော်

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ
ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံပတာ်
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ပနာ

်ဆ

်တွဲ(

)

နိုင်ငံပရးသပောသောဝရှိပသာ ြေစ်မှုမျေားဟု မမှတ်ယူရမည့် ြေစ်မှုမျေားစာရင်း
၁။

ြေစ်မှုဆိုင်ရာဥြေပေတွင် ြေဋ္ဌာန်းြေါရှပ
ိ သာ ပအာ
(

်ြေါ ြေစ်မှုမျေား -

) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၀၂၊ လူသတ်မှု၊

( ခ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၀၄ လူသတ်မှုမပ မာ
ြေစ်မှု ြေုေ်မ ၃၀၄-

်သည့် ရာဇဝတ် ြေစ်ေဏ်ေို

်ပသာ လူပသမှု၊

ပြေါ့ပလျော့ ခင်း ေင့် လူပသပစမှု၊

( ဂ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၁၁၊ လူသတ်ဓါး ြေမှု၊
( ဃ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၂၆၊ အ ြေင်းအေန်နာ

ျေင်ပစမှု၊

( င ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၄၁၊ မတရားတားဆီး

န့်

ွ

်မှု၊

( စ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၄၂၊ မတရားချေုြေ်ပနှာင်ေားမှု၊
( ဆ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၆၃၊ လူခိုးမှု၊
( ဇ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၆၄၊ လူ

ိုပသွးပဆာင်ပခါ်ပဆာင်မှု၊

( ဈ ) ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၇၀၊ တစ်ဦးတစ်ပယာ ်ပသာသူ ို

ျွန်အ ေစ် ဝယ်ယူမှု၊ သိတ
ု့ ည်းမဟုတ်

စီမံခန်ခ
့ ွဲမှု၊
(ည)

ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၇၄၊ ဥြေပေနှင့်ဆန့်

(ဋ)

ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၇၆၊ မုေိမ်းမှု၊

(ဌ)

ြေစ်မှုြေုေ်မ ၃၈၄၊ ပ ခာ

(ဍ)

အေ ်အြေိုေ်ခွဲ ( ) မှ (ဌ) အေိ ပော် ြေေားပသာ ြေစ်မှုမျေားဆိုင်ရာ အားပြေး ူညီမှုမျေား၊
ြေူးပြေါင်းက
ုန်

ူးမှု တို

ျေင်ပသာ အတင်းအဓမ္မခိုင်းပစမှု၊

်လှန်ပ
့ တာင်းယူမှု၊

ံစည်မှုမျေား။

၂။

လူ

်ေျေ

၃။

အဂတိလို

်စားမှု တို

်ေျေ

၄။

အက မ်းေ

်မှုတို ်ေျေ

်ပရးဥြေပေတွင် ြေဋ္ဌာန်းြေါရှိပသာအက

၅။

ပငွပက

၆။

မူးယစ်ပဆးဝါးနှင့် စိတ်

းခဝါချေမှု တို

်ပရးဥြေပေတွင် ြေဋ္ဌာန်းြေါရှပ
ိ သာ ြေစ်မှုမျေား၊

်ေျေ

်ပရးဥြေပေြေါ ြေစ်မှုမျေား၊
မ်းေ ်မှုမျေား၊

်ပရးဥြေပေတွင် ြေဋ္ဌာန်းြေါရှပ
ိ သာ ြေစ်မှုမျေား၊
ိုပ ြောင်းလဲပစပသာ ပဆးဝါးမျေားဆိုင်ရာ ဥြေပေတွင် ြေဋ္ဌာန်းြေါရှိပသာ

ြေစ်မှုမျေား၊
၇။

အစိုးရအေွဲ့

အမိနပ
့် က

ာ် ငာစာ ေုတ် ြေန်သတ်မှတ်သည့် နိုင်ငံပရး သပောသောဝရှိပသာ

ြေစ်မှုမျေားဟု မမှတ်ယူရမည့် ြေစ်မှုမျေား။
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ြေုံစံ (၁)
------------------------------------------- နိုင်ငံ
----------------------------------------- ဌာန
(ြေုေ်မ ၇၊ ြေုေ်မခွဲ (ဆ)

ို ရည်ညွှန်းသည်)

သို့
ြေည်ပောင်စုဝန်က

ီး

နိုင်ငံ ခားပရးဝန်က

ီးဌာန

ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံပတာ်
အပက
၁။

ာင်းအရာ။

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန်/ တရားခံရှာပေွေမ်းဆီး လွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်း

-----------------------------------

တွင်

ေစ်ြေွားပသာ------------------------------ ိစ္စနှင့်

စြေ်လျေဉ်း၍ -------------------------- နိုင်ငံတွင် တရားစွဲဆိုရန်/---------- ြေန်တို
ြေည်ပောင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံအတွင်း

ပရာ

ရှာပေွေမ်းဆီး၍ လွှဲပ ြောင်းပြေးနိုင်ြေါရန် အ
၂။

မှုခင်းဆိုင်ရာ အချေ
(

)

်အလ

်ရှိပနသူ

် စစ်ပဆးစီရင်နိုင်ရန်

---------------------------

နိုင်ငံသားအား

ူအညီပတာင်းခံအြေ်ြေါသည်။

်မျေားမှာ ပအာ

်ြေါအတိုင်း ေစ်ြေါသည်-

တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆိုသည့်

ိစ္စနှင့်သ ်ဆိုင်သည့်အမှု အ ျေဉ်းချေုြေ် နှင့်

သပောသောဝ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ခ)

အပရးယူေားသည့် ဥြေပေနှင့်ြေုေ်မ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ဂ ) ပဆာင်ရွ

်ပြေးပစလိုသည့်

ိစ္စ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ဃ)

ပဆာင်ရွ ်ပြေးရမည့်
ပဆာင်ရွ

အချေိန် ာလ

်ရန် ပော် ြေချေ

(အလျေင်အ မန်

ပဆာင်ရွ ်ရမည့် ိစ္စ ေစ်ြေါ

်) ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
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(င)

ပတာင်းဆိုသည့်

ိစ္စနှင့်စြေ်လျေဉ်း၍ ပတာင်းဆိုပသာနိုင်ငံတွင်

ျေင့်သုံးပနပသာ

သ ်ဆိုင်ရာဥြေပေ၊ နည်းဥြေပေမျေား၊ လုြေ်ေုံးလုြေ်နည်းမျေား၏ ပ ာ ်နုတ်ချေ ်မျေား နှင့်
အပက

ာင်း ြေချေ

်မျေား---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(စ)

ပတာင်းဆိုပသာ နိုင်ငံတွင် အဆိုြေါ ြေစ်မှု

ို စုံစမ်းပော

်လှမ်း ခင်း၊ တရား

စွဲဆို ခင်း၊ တရားစီရင်ပရးဆိုင်ရာ ပဆာင်ရွ

် ခင်း ြေုလုြေ်သူ အရာရှိ၏ အမည်၊

ဌာနနှင့်လုြေ်ငန်းတာဝန် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ဆ)

အ ခားလိုအြေ်ပသာအချေ

်မျေား------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပတာင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ အာဏာြေိုင်
----------------------- နိုင်ငံ
စာအမှတ်။ ----------------------------ရ

်စွဲ။

မှတ်ချေ

---------------------------်။ မဆိုင်သည့် စာသား

ို ေျေ

်ရန်။

ြေုံစံ (၂)
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တရားခံလွှဲပ ြောင်းပြေးရန် ပတာင်းဆို ခင်းခံရသူ၏ အပက
(ြေုေ်မ ၇၊ ြေုေ်မခွဲ (ဆ)

ာင်းအရာ အတ္ထုြေ္ပတ္တိမျေား

ို ရည်ညွှန်းသည်)
ဓါတ်ြေုံ

၁။

အမည်

- ------------------------------------------

၂။

အ ခားအမည်(ရှိလျှင်)

- ------------------------------------------

၃။

နိုင်ငံသား

-

------------------------------------------

၄။

နိုင်ငံ

-

------------------------------------------

-

------------------------------------------

-

------------------------------------------

-

----------------------------------------------

သ

ူးလ

်မှတ် အမှတ်/ နိုင်ငသ
ံ ား

်ပသခံလ

ေုတ်ပြေးရ
၅။

အလုြေ်အ

်မှတ် အမှတ်နှင့်

်စွဲ၊ ေုတ်ပြေးသည့်ပနရာ
ိုင်

---------------------------------------------------------------------------------------၆။

အေနှင့် အမိအမည်

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၇။

ပမွးေွားရာအရြေ်

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၈။

အပမဲပနေိုင်ရာအရြေ်

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။

အသ

်/ ပမွးသ

္ကရာဇ်

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၀။ လူမျေိုး/ ောသာ

-

-----------------------------------------------------------------------------------------
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၁၁။ အရြေ်

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၂။ ြေုံြေန်း

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၃။ ဆံြေင်

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၄။ မျေ

်ခုံးမျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၅။ နေူး

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၆။ မျေ

်စိမျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၇။ နှာပခါင်း

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၈။ ြေါးစြေ်

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၁၉။ သွားမျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၂၀။ လ

်ပချောင်းမျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၂၁။ နားရွ

်မျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၂၂။ မျေ ်နှာရှည်သည်/ဝိုင်းသည်/မျေ ်နှာေားချေိုသည်
မျေ

်နှာေားြေုတ်သည်/တွနပ
့် က

-

ာင်းမျေားသည်

-----------------------------------------------------------------------------------------

၂၃။ အသားအပရာင်

-

---------------------------------------------

၂၄။ မုတ်ဆိတ်

-

---------------------------------------------

၂၅။ နှုတ်ခမ်းပမွးမျေား

-

---------------------------------------------
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၂၆။ ေူး ခားပသာ အမှတ်အသားမျေား

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

၂၇။ ေူး ခားပသာ အမူအရာမျေား

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၈။ အပမဲဝတ်တတ်ပသာ အဝတ်တန်ဆာမျေား

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၉။ အမှုအပက

ာင်းအရာ အ

ျေဉ်းချေုြေ်
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

