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ကုန်စည်ရ ောင််းချခခင််းအက်ဥပရေ 

[ ၁၉၃၀ ခပည ်နစှ၊် အနိဒယိအက်ဥပရေအမှတ-်၃] 

(၁၉၃၀ခပည ်နစှ ်၊ ဇူလိုငလ် ၁  က်) 

 

အခန််း(၁) 

နိေါန််း 

၁။ * * * * 

အဓိပပောယ်ဖွင ဆ်ိုချက်မျော်း။ 

၂။ ဤအက်ဥပရေတွင ်အရ ကောင််းအ ောနငှ ခ်ဖစရ်စ၊ ရ ှှေ့ရနောက်စကော်းစပ်နငှ ခ်ဖစရ်စ၊ ဆန  က်ျငခ်ျက် တစစ် ုတစ ်ော မ ှိလျှင-် 

(၁) ဝယယ်သူ ူဆိုသည်မှောကုနစ်ည်ဝယယ်ူသသူို  မဟုတ် ကုနစ်ည်ဝယ်ယူ န ်သရ ောတူ သကူို ဆိုသည။် 

(၂) လက်ရ ောကရ်ပ်းအပ်ခခင််း ဆိုသည်မေှာ လက် ှထိော်းခခင််းကို သတူစဦ််းက အခခော်းသ ူတစဦ််းသို   မိမိ 

အလိုအရလျောက်လ ွှဲရခပောင််းရပ်းခခင််းကိုဆိုသည်။ 

(၃) ကုန်စည်ကိုလက်ရ ောကရ်ပ်းနိငုရ်သော အရခခအရနသို   ရ ောက်ရိှသည ်ဆိုခခင််းမှော ဝယ်ယူသကူ ပဋညိောဉ်အ လက်ခ  န ်

တောဝနက်ျရ ောက်သည ် အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရနခခင််းခဖစ်သည်။ 

(၄) ကုန်စည်ပုိငဆ်ိငုရ် ကောင််း စောချျုပ်စောတမ််း အရထောက်အထော်း ဆိုသည စ်ကော်း ပ် တွင ်ကုနတ်င ်လက်မှတ်၊ 

ဆိပ်ကမ််းကုနရ် ုမ ှပစစည််းထုတ်ယူ န ်ပိုင ်ှငအ်ော်း ရပ်းသည ် လက်မှတ်၊ ကုနရ်လှောငရ် ု ပိုင ်လက်မှတ်၊ 

ဆိပ်ခ တ တော်းပိုင ်ှငမ်ျော်း လက်မှတ်၊ မ ်း ထော်း တနဆ်ော၊ ကုနစ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်လက်မှတ ်သို  မဟုတ် 

အမိန  စ်ော၊ ထို  ခပင ်သောမနအ်ရ ောင််းအဝယ် လပ်ုရို်းလုပ်စဉ်၌ အသ ်ုးခပြုရသော ကုနစ်ည် လက် ှိခဖစရ် ကောင််း ကိုခဖစရ်စ၊ 

ကုနစ်ည်ကို စ မ အုပ်ချြုပ် ရ ကောင််းကိုခဖစရ်စ၊ သက်ရသထင ်ှော်းရစသည ် သို  မဟုတ် စောချြုပ်စောတမ််း 

လက်မှတ်လက် ှိခဖစသ်အူော်း အဆိုပါလက်မှတ်၌ ရဖော်ခပသည  ်ကုနစ်ည်ကိ ုလ ွှဲရခပောင််း ရပ်း န ်ခဖစရ်စ၊ 

လက်ခ  နခ်ဖစရ်စ၊ တစဆ်င ရ် ်းမှတ်ချက်ခဖင  ်ရသော်လည််းရကောင််း၊ ရပ်းအပ်ခခင််းခဖင  ်ရသော်လည််းရကောင််း၊ 

အခငွ အ်ပ်နငှ််းသည ် သို  မဟုတ် အခငွ  ်အပ်နငှ််း  ောရ ောက်သည  ်အခခော်းစောချြုပ်စောတမ််း လက်မှတ ်တစစ်  ုတစ ်ောလည််း 

ပါဝငသ်ည်။ 

(၅) ချိျု ျို့ယငွ််းချက ်ဆိုသညမ်ှော မတ ော်းလုပ်ရဆောငမ်ှု သို  မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကို ဆိုသည။် 

(၆) အနောဂတက်ုန်စည ်ဆိုသည်မေှာ အရ ောင််းပဋညိောဉ်ချြုပ်ဆိုပပ ်းရနောက် ရ ောင််းချသကူ ကုနရ်ချောထုတ် လုပ်မည်  သို  မဟုတ ်

ကုနထ်ုတ်လုပ်မည်  သို  မဟုတ်   ှိမည ် ကုနစ်ည်ကို ဆိုသည်။ 

(၇) ကုန်စည ်ဆိုသည်မေှာ တ ော်းစွွှဲဆိုရတောင််းခ နိငုသ်ည ် ဆိုင ်ောဆိုငခ်ငွ န်ငှ   ်ရငရွ က်းမှ တစပ်ါ်း အခခော်း ရရ ှေ့ရခပောင််းနိငုရ်သော 

ပစစည််းအ ပ် ပ်တို  ကိ ုဆိုသည်။ ယင််း စကော်း ပ်တွင ်စရတော နငှ  ှ်ယ်ယောမျော်း၊ စိုက်ပျိြု်းထော်းသည ်သ ်းနှ မျော်း၊ 
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ခမက်မျော်းနငှ  ်ရ ောင််းချခခင််း မခပြုမ ခဖစရ်စ၊ အရ ောင််းပဋညိောဉ်အ ခဖစရ်စ၊ စ မ ရဆောင ွ်က် န ်သရ ောတူထော်းသည ် 

ရခမ၌ စွွှဲကပ်ထော်းရသော သို  မဟုတ် ရခမ၏ အစတိ်အပိုင််း အခဖစ ်တည် ှိရသော အ ောဝတတ ြုမျော်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(၈) လူမွွဲရခေါ် ရ က်းမမြီရပ်းဆပ်ခခင််း မခပျုနိငုသ် ူဆိုသည်မှော သောမနလ်ုပ်ငန််းလုပ်ကိုင ်ော ၌ မမိိ၏ 

ရ က်းပမ မျော်းရပ်းဆပ်ခခင််းမှ  ပ်စွှဲထော်းသ ူသို  မဟုတ် လမူွွှဲအခဖစ ်ရ က်းပမ  မရပ်းဆပ်နိငုမ်ှုကို ကျ ်းလွနခ်ခင််းခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ 

မကျ ်းလွန ်ွှဲခဖစရ်စ ရပ်းဆပ် န ်အချိနက်ျရ ောက်သည ် ၄င််း၏ရ က်းပမ မျော်းကို ရပ်းဆပ်ခခင််း မခပြုနိငုသ်ကူို ဆိုသည်။ 

(၉) ကူ်းသန််းရ ောင််းဝယရ် ်းကိုယစ်ော်းလှယ ်ဆိုသည်မေှာ ထ ု်းစ အတိုင််း လုပ်ကိုင ်ရဆောင ွ်က် သည ်လပ်ု ငန််း၌ 

အဆိုပါကိုယစ်ော်းလှယ်၏ လုပ်ပိုငခ်ငွ အ်  ကုနစ်ည် ရ ောင််းချ နခ်ဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချ နက်ိစစအလို  ငေှာ ကုနစ်ည်ကို 

တငပိ်ု   နခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ဝယ်ယူ နခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ကို အောမခ ထော်း၍ ရငရွ က်းတို်းပွော်း ရအောင ်

ရဆောင ွ်က် နခ်ဖစရ်စ လုပ်ကိုင ်ရဆောင ွ်က်ခငွ  ိှ်သကူို ဆိုသည်။ 

(၁၀) တန်ဖုိ်း ဆိုသည်မှော ကုနစ်ည်ရ ောင််းချ ော၌ အဖို်းစော်းနော်းအခဖစ ်ရပ်း သည ်ရငကွို ဆိုသည်။ 

(၁၁) ပစစည််းပုိငဆ်ိငုခ်ွင  ်ဆိုသည်မေှာ ကုနစ်ည်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ ရယ ယုျပိုငဆ်ိုငခ်ခင််းကို ဆိုပပ ်း သောမန ်အော်းခဖင  ်

သ ်းခခော်းပစစည််းတစ ်ပ် ပိုငဆ်ိုငခ်ခင််းကိုသော ဆိုလိုခခင််း မဟုတ်။ 

(၁၂) ကုန်စည်အ ညအ်ရသ်ွး ဆို ောတွင ်ကုနစ်ည်၏ အရနအထော်း သို  မဟုတ် အရခခအရန လည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(၁၃) ရ ောင််းချသ ူဆိုသည်မှော ကုနစ်ည်ကိ ုရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ရ ောင််းချ န ်သရ ောတူသကူို ဆို သည်။ 

(၁၄) သြီ်းခခော်းသတမှ်တထ်ော်းသည  ်ကုန်စည် ဆိုသညမ်ှော အရ ောင််းပဋညိောဉ်ခပြုလုပ်ချိန၌် မည်သည ် ကုနစ်ည်ခဖစရ် ကောင််း 

ခွွှဲခခော်းသသိောရစပပ ်း သရ ောတူည ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ုဆိုသည်။ ထို  ခပင ်

(၁၅) ဤအက်ဥပရေ၌ အဓိပပောယ်ရဖော်ခပမထော်းရသော်လည််း ပဋညိောဉ်အက်ဥပရေ၌ အဓိပပောယ ်ရဖော်ခပ ထော်းပပ ်း 

ထိုအက်ဥပရေ၌ အသ ်ုးခပြုသည ် စကော်း ပ်မျော်းအ  ကုနစ်ည် ရ ောင််းပဋညိောဉ်ဆိုသည ် စကော်း ပ်မှော ထိုအက်ဥပရေ၌ 

ရဖော်ခပထော်းသည ် စကော်း ပ်အတိုင််း ခဖစသ်ည်။ 

ပဋညိောဉ်အက်ဥပရေပါခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းနငှ သ်က်ဆိုငခ်ခင််း။ 

၃။ ပဋညိောဉ် အက်ဥပရေပါ ရုပ်သမိ််းခခင််းမ ှိရသ်းသည်  ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းသည် ဤအက် ဥပရေ၌ 

အတိအလင််းရဖော်ခပထော်းသည ်ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းနငှ  ်ဆန  က်ျငက်ွွှဲလွွှဲမှု  ှိသည်မှတစပ်ါ်း ကုနစ်ည်ရ ောင််းချ  န ်

ပဋညိောဉ်မျော်းနငှ  ်ဆက်လက်သက်ဆိုင ်ရစ မည်။ 

 

အခန််း(၂) 

ပဋညိောဉ်ဖွွဲ ျို့စည််းခခင််းအရ ောင််းပဋညိောဉ် 

ရ ောင််းချခခင််းနငှ  ်ရ ောင််းချ နသ်ရ ောတူည ခခင််း။ 

၄။ (၁) ကုန်စည်အရ ောင််းပဋညိောဉ် တစ ်ပ်ဆိုသညမ်ှော ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခဖစပ်ပ ်း ၄င််းပဋညိောဉ်အ  ရ ောင််း ချသကူ ကုနစ်ည်၏ 

ပိုငဆ်ိုငမ်ှုကို ဝယ်ယူသအူော်း တနဖိ်ု်းခဖင  ်လ ွှဲရခပောင််းရပ်းခခင််း၊ သို  မဟုတ် လ ွှဲရခပောင််းရပ်း န ်သရ ောတူခခင််းကို ဆိုသည်။ 

ကုနစ်ည် တစစ်တိ်တစရ်ေသ ပိုငဆ်ိုငသ်အူချင််းချင််း လည််း ရ ောင််းချ န ်ပဋညိောဉ်ခပြုလုပ်နိငုသ်ည်။ 
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(၂) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်သည် အပပ ်းအခပတ်ရ ောင််းချခခင််း သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက် ထော်း၍ 

ရ ောင််းချခခင််းခဖစန်ိငုသ်ည်။ 

(၃) အရ ောင််း ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်အ  ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူ သထူ သို   လ ွှဲရခပောင််း ရပ်းသည ်အချိနတ်ွင ်

အဆိုပါပဋညိောဉ်ကို ရ ောင််းချခခင််း ဟု ရခေါ်သည်။ သို   ောတွင ်ကနုစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို အနောဂတ်ကောလကျရ ောက်မှ 

ခဖစရ်စ၊ ပဋညိောဉ်ခပြုလုပ်ပပ ်းရနောက်မှ လိုက်နော မည  ်စည််းကမ််းချက် တစစ် ုတစ ်ောကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ 

ကုနစ်ည် ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို လ ွှဲရခပောင််း ောတွငခ်ဖစရ်စ ၄င််းပဋညိောဉ် ကိုရ ောင််းချ န ်သရ ောတူည ချက် ဟုရခေါ်သည်။ 

(၄) ရ ောင််းချ န ်အချိန ်ကုနလ်ွနသ်ည ်အခါတွငခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်လ ွှဲအပ်  ော၌ လိုက်နော မည ် 

စည််းကမ််းချက်မျော်းကိုခဖည ်ဆည််းပပ ်းလျှင ်ခဖစရ်စ ရ ောင််းချ န ်သရ ော တူည ချက်တစ ်ပ်သည် ရ ောင််း 

ချခခင််းအခဖစသ်ို   ရ ောက် ှိ သေွာ်းသည်။ 

ပဋညိောဉ်နငှ သ်က်ဆိငုရ်သော ထ ်ုးနည််းကျင စ်ဉ်မျော်း 

အရ ောင််းပဋညိောဉ်ကို မည်ကွှဲ သို  ခပြုလုပ် ခခင််း။ 

၅။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်သည် ကုနစ်ည်ကို တနဖိ်ု်းခဖင  ်ဝယ်ယူ န ်သို  မဟုတ ်ရ ောင််းချ န ်ကမ််းလှမ််းခခင််းနငှ  ်

အဆိုပါကမ််းလမှ််းချက်ကို လက်ခ ခခင််းခဖစသ်ည်။ ပဋညိောဉ်တွင ်ကုနစ်ည်ကို ချက်ချင််း လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် နခ်ဖစရ်စ၊ 

တနဖိ်ု်းကို ချက်ချင််းရပ်းရချ နခ်ဖစရ်စ၊ ၄င််းနစှ ်ပ်လ ု်းကို ခပြုလုပ် န ်ခဖစရ်စ၊ လက်ရ ောက် ရပ်းအပ် န ်သို  မဟုတ် 

အ စက်ျရပ်းရချ နခ်ဖစရ်စ၊ နစှ ်ပ်လ ု်းကိုခဖစရ်စ၊ ခပြုလုပ် ခခင််းမှ ရရ ှေ့ဆိုင််း နခ်ဖစရ်စ သတ်မှတ်ခပဋ္ဌောန််းနိငုသ်ည်။ 

(၂) တည်ဆွှဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်၏ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ အရ ောင််း ပဋညိောဉ် တစ ်ပ်ကို 

စောခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ နှုတ်ခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ တစစ်တိ်တစပိ်ုင််းကို စောခဖင  ်ရ ်းသော်းပပ ်း တစစ်တိ်တစပိ်ုင််းကို နှုတ်ခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ 

သို  မဟုတ် ရ ောင််းချသ၊ူ ဝယ်ယူသတူို  ၏ အခပြုအမူကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ခဖစရ်စ ခပြုလုပ်ခငွ  ိှ်သည်။ 

ပဋညိောဉ်၏အရ ကောင််းကိစစ ပ် 

လက် ှိ သို  မဟုတ် အနောဂတ်ကုနစ်ည်။ 

၆။ (၁) အရ ောင််း ပဋညိောဉ်၏ အရ ကောင််းကိစစခဖစရ်သော ကုနစ်ည်သည် ရ ောင််းချသ ူပိုငဆ်ိုငရ်သော သို  မဟုတ် 

လက်ဝယ်ထော်း ှိရသော လက် ှိကုနစ်ည်ရသော်လည််းရကောင််း၊ အနောဂတ်ကုနစ်ည်ရသော်လည််း ရကောင််းခဖစန်ိငုသ်ည်။ 

(၂) ရ ောင််းချသအူရနခဖင  ်ပစစည််းနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍   ှိနိငုမ်ည ် သို  မဟုတ်   ှိခခင််း မ ှိနိငုမ်ည ် အရခခအရန အရပေါ်မူတည်၍ 

အရ ောင််းပဋညိောဉ် တစ ်ပ်ခပြုလုပ် နိငုသ်ည်။ 

(၃) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခဖင  ်ရ ောင််းချသကူ အနောဂတ်ကုနစ်ည်ကို မျက်ရမှောက ်တွင ်ရ ောင််းချ န ်

 ည် ွယ်သည ်အချက်တွင ်ထိုပဋညိောဉ်မှော ကုနစ်ည်ကိ ုရ ောင််းချ န ်သရ ောတူ ိသကွှဲ သို   အကျိြု်းသက် 

ရ ောက်ရစ မည်။ 

ပဋညိောဉ်မခပြုလုပ်မ ပျက်စ ်းသေွာ်းသည ်ကုနစ်ည် 
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၇။ သ ်းခခော်း ကုနစ်ည်၏ အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခပြုလုပ်ချိန၌် ကုနစ်ည်သည် ရ ောင််းချသ ူမသ ိှိ ွှဲ ပျက်စ ်းရနသည် 

သို  မဟုတ် ပဋညိောဉ်တွင ်ရဖော်ခပချက်နငှ  ်ကိုက်ည မှု မ ိှရတော  ွှဲ ထိခိကု် ပျက်စ ်းသေွာ်း သည ် အရခခအရနရပေါ်ရပါက်ပါက 

ပဋညိောဉ် ပျက်ခပယ်သည်။ 

ရ ောင််းချ နသ်ရ ောတူပပ ်းရနောက် ရ ောင််းချခခင််းမခပြုမ ပျက်စ ်းသေွာ်းသည ်ကုနစ်ည်။ 

၈။ သ ်းခခော်းကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချ န ်သရ ောတူည ချက်တစ ်ပ် ှိ ောတွင ်ကုနစ်ည်သည ်ရနောက်ဆက ်ခဖစရ်ပေါ်လောရသော 

ဝယ်ယူသအူရပေါ်သို   အနတ ောယ်မကျရ ောက်မ  ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ဝယ်ယူသ၏ူ ချိြုှေ့ယွင််းချက်တစစ် ုတစ ်ောရ ကောင  ်

မဟုတ် ွှဲ ပျက်စ ်းသေွာ်းလျှငခ်ဖစရ်စ၊ သရ ောတူည ချက်တွင ်ရဖော်ခပ ထော်းသည  ်ရဖော်ခပ ထော်းချက်မျော်းနငှ  ်ကိုက်ည မှု 

မ ှိရလောက်ရအောင ်ပျက်စ ်းသေွာ်းလျှငခ်ဖစရ်စ၊ ဆ ု်းရှု  ်း သေွာ်းလျှငခ်ဖစရ်စ အဆိုပါ သရ ောတူည ချက်သည် ထိုသို  ခဖင  ်

ပျက်ခပယ် ရစ မည်။ 

တန်ဖုိ်း 

တနဖိ်ု်းကို ခိငုမ်ောစွောအတည်ခပြုခခင််း။ 

၉။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်ပါ တနဖိ်ု်းကိ ုပဋညိောဉ်အ  သတ်မှတခ်ငွ  ိှ်သည်၊ သို  မဟုတ် ၄င််းပဋညိောဉ်အ  

သရ ောတူသည ်နည််းလမ််းအတိုင််း သတ်မှတ် န ်ချနလ်ှပ် ထော်းခငွ  ိှ်သည်၊ သို  မဟုတ် ရ ောင််းချသ၊ူ ဝယ်ယူသအူချင််းချင််း 

အရ ောင််း အဝယ်ခပြုလုပ် ကစဉ် တနဖိ်ု်းခဖတ်နိငုသ်ည်။ 

(၂) အထက်ဆိုခွှဲ သည်  ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းနငှ် အည  တနဖိ်ု်းခဖတ်ခခင််းမခပြုလျှင ်ဝယ်ယူသကူ ရ ောင််းချသူသို   

သင ရ်လျော်သည ်တနဖိ်ု်းကို ရပ်းရချ မည်။ သင ရ်လျော်သည ်တနဖိ်ု်းမှော မည်၍မည်မျှ ခဖစသ်နည််းဆိုသည ် 

အရ ကောင််းခခင််း ော ခပဿနောရပေါ်ရပါက်လျှင ်ကိစစ တစ ်ပ်ချင််း၏ အရ ကောင််းခခင််း ောအရပေါ်အရခခခ ၍ ဆငခ်ခငသ် ်ုးသပ် 

ဆ ု်းခဖတ် မည်။ 

ခဖတ်သည ်တနဖိ်ု်းအတိုင််း ရ ောင််းချ နသ်ရ ောတူည ချက်။ 

၁၀။ (၁) အခခော်းသကူ ခဖတ်သည ်တနဖိ်ု်းအတိုင််း တနဖိ်ု်းသတ်မှတ် မည်ဆိုသည  ်စည််းကမ််း ချက်အ  ကုနစ်ည်ရ ောင််းချ န ်

သရ ောတူသည ်ကိစစတွင ်အဆိုပါ အခခော်းသကူ တနဖိ်ု်းမခဖတန်ိငုလ်ျှငရ်သော်လည််း ရကောင််း၊ တနဖိ်ု်းမခဖတ်လျှင ်

ရသော်လည််းရကောင််း အဆိုပါသရ ောတူည ချက်မှော ပျက်ခပယသ်ည်။သို   ော တွင ်ကုနစ်ည်ကိုခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်၏ 

အစတိ်အပိုင််းကိုခဖစရ်စ ဝယ်ယူသသူို   လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ပပ ်း ရနောက် ဝယ်ယူသကူ အသ ်ုးခပြုပပ ်းခဖစလ်ျှင ်

ဝယ်ယူသသူည် ကုနစ်ည် အတွက် သင ရ်လျော်သည ် တနဖိ်ု်းကို ရပ်းရချ မည်။ 

(၂) ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ဝယ်ယူသ၏ူ ချိြုှေ့ယွင််းချက်ရ ကောင  ်အဆိုပါ အခခော်းသကူ တနဖိ်ု်းခဖတ်ခခင််း မခပြုနိငုသ်ည ်ကိစစတွင ်

ချိြုှေ့ယွင််းချက်မ ှိသကူ ချိြုှေ့ယွင််းချက် ှိသအူော်း နစန်ောဆ ု်းရှု  ်းမှုအတွက် တ ော်းစွွှဲ ဆိုခငွ  ိှ်သည်။ 

စည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ  ်အောမခ ချကမ်ျော်း 

အချိနက်ောလနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍သတ်မှတ်ချက်မျော်း။ 

၁၁။ ပဋညိောဉ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျော်း၌ ဆန  က်ျငက်ွွှဲလွွှဲသည ်  ည် ွယ်ချက်ရပေါ်ရပါက်ခခင််း မ ှိလျှင ်ရပ်းရချ နအ်ချိနက်ောလနငှ  ်

သက်ဆိုငသ်ည ် စည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက် မျော်းသည် အရ ောင််းပဋညိောဉ် တစ ်ပ်၏ အဓိကအချက်မျော်း ခဖစသ်ည်ဟု 
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မှတ်ယူခခင််း မခပြု ။ အချိနက်ောလနငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် အခခော်း စည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက် တစစ် ုတစ ်ောသည် 

ပဋညိောဉ်၏အဓိကအချက် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုခခင််းမှော ပဋညိောဉ်၏ စည််းကမ််းချက်မျော်းအရပေါ်၌ မူတည်သည်။ 

စည််းကမ််းချက်နငှ အ်ောမခ ချက်။ 

၁၂။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်၏ အဓိကအရ ကောင််း င််းခဖစရ်သော ကုနစ်ည်ကို  ည်ည န််းသည ် စည််းကမ််းချက် 

တစ ်ပ်သည် စည်ကမ််းချက်တစ ်ပ် သို  မဟုတ် အောမခ ချက်တစ ်ပ် ခဖစန်ိငုသ်ည်။ 

(၂) စည််းကမ််းချက်တစ ်ပ်သည် ပဋညိောဉ်၏ အဓိက ည် ွယခ်ျက်တွင ်မ ှိမခဖစ ်အရ ်းပါရသော 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်တစ ်ပ်ခဖစပ်ပ ်း ယင််းအချက်ကို ရဖောက်ဖျက်လျှင ်ပဋညိောဉ်ကို ခငင််းဆိုနိငုရ်သော 

အခငွ အ်ရ ်းတစ ်ပ် ရပေါ်ရပါက် လောရစသည်။ 

(၃) အောမခ ချက်တစ ်ပ်သည် ပဋညိောဉ်၏အဓိက ည် ွယ်ချက်နငှ  ်တစဆ်က ်တစစ်ပ်တည််း ခဖစသ်ည ် 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်တစ ်ပ်ခဖစသ်ည်။ ယင််းအချက် ကို ရဖောက်ဖျက်လျှင ်နစန်ောရ က်း လိုရ ကောင််း 

စွွှဲဆိုပိုငခ်ငွ ရ်ပေါ်ရပါက်သည်။ သို  ရသော် ကုနစ်ည်ကိ ုခငင််းဆို ပိုငခ်ငွ န်ငှ  ပ်ဋညိောဉ်ကို လိုက်နော န ်ခငင််းဆို နိငုသ်ည ် 

အခငွ အ်ရ ်း မရပေါ်ရပါက်ရပ။ 

(၄) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်၏ သတ်မှတ်ချက် တစ ်ပ်မှော စည််းကမ််းချက်တစ ်ပ် ခဖစသ်ည် သို  မဟုတ် 

အောမခ ချက်တစ ်ပ် ခဖစသ်ည်ဆိုခခင််းသည် တစမ်ှုချင််း အလိုက် ပဋညိောဉ်တည်ရဆောကပ် ု အရပေါ်၌ မူတည်သည်။ 

သတ်မှတ်ချက် တစ ်ပ်ကို ပဋညိောဉ်၌ အောမခ ချက်ဟုရဖော်ခပလင က်စော်း ယင််းအ ချက်မှော စည််းကမ််းချက်လည််း 

ခဖစန်ိငုသ်ည်။ 

စည််းကမ််းချက်ကို မည်သည ်အခါအောမခ ချက်ဟု သတ်မှတ်နိငုခ်ခင််း။ 

၁၃။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်တွင ်ရ ောင််းချသကူလိုက်နော န ်စည််းကမ််းချက်ထော်း၍ ရဆောင ွ်က်  မည ်အချက်တွင ်

ဝယ်ယူသအူရနခဖင  ်၄င််းစည််းကမ််းချက်ကို စွန  လ် တ်ခခင််း သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက် ရဖောက်ဖျက်ခခင််းကို အောမခ ချက် 

ရဖောက်ဖျက်သည ် အရနအထော်းခဖင  ်သတ်မှတ်ရဆောင ွ်က်ခငွ  ိှ်သည်။ သို   ောတွင ်ဤအချက်သည် ပဋညိောဉ်ကိ ု

လိုက်နော နခ်ငင််းဆိုပပ ်းခဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူနိငုသ်ည ် အချက် မခဖစရ်စ ။ 

(၂) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်မှော ကုနစ်ည်နငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ပဋညိောဉ်ကိုခွွှဲခခော်းခခင််း မခပြုနိငုသ်ည ် ပဋညိောဉ် ခဖစပ်ပ ်း 

ဝယ်သအူရနခဖင  ်ကုနစ်ည်အော်းလ ု်းကို ရသော် လည််းရကောင််း၊ တစစ်တိ် တစရ်ေသကို ရသော်လည််း ရကောင််း 

လက်ခ ပပ ်းခဖစလ်ျှင ်သို  မဟုတ် ရသချောစွော တိုက်ဆိုင ်ရခပောဆိုပပ ်းခဖစသ်ည ် ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူ သကူ 

  ှိပပ ်းခဖစသ်ည် အချက်တွင ်ရ ောင််းချသကူ ရဆောင ွ်က် မည ် စည််းကမ််းချက် တစ ်ပ် ပ် ကို ရဖောက်ဖျက်လျှင ်

ယင််းအချက်သည် အောမခ ချက်ကို ရဖောက်ဖျက် သည်ဟုသော မတှ်ယူ နခ်ဖစပ်ပ ်း ယင််းအချက်နငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ပဋညိောဉ်၌ 

အတိ အလင််းခဖစရ်စ၊ သရ ောသက်ရ ောက်မှုခဖင ခ်ဖစရ်စ ရဖော်ခပ ထော်းခခင််း မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်အော်း ခငင််းပယ် န ်

မဟုတ်သည ်အခပင ်ပဋညိောဉ်အော်း ခငင််းပယ်ပပ ်း ခဖစသ်ည် ဟု မတှ်ယူ န ်အရ ကောင််း မဟုတ်ရပ။ 
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(၃) ဤပုေမ်ပါမည်သည ်အချက်ကမျှ လိုက်နောရဆောင ွ်က် န ်မခဖစန်ိငုသ်ည ် အရ ကောင််းရ ကောင  ်ရသော် လည််းရကောင််း၊ 

အခခော်းအရ ကောင််းရ ကောင  ်ရသော်လည််း ရကောင််း ဥပရေအ  ခငွ ခ်ပြုထော်းသည ် စည််းကမ််း ချက် သို  မဟုတ် အောမခ ချက် 

တစ ်ပ် ပ်ကို ထိခိကု်မှု မ ှိရစ ။ 

ပိုငဆ်ိုငမ်ှုအစ ိှသည်တို  နငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ သရ ောသက်ရ ောက်ရသောနည််းခဖင  ်တောဝနယ်ူမှု။ 

၁၄။ အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်တွင ်ပဋညိောဉ်၏ဝန််းကျငအ်ရခခအရနမျော်းအ  ပဋညိောဉ်ကို ကွွှဲလွွှဲသည ် 

 က  ွယ်ချက် ှိရ ကောင််း မရပေါ်ရပါက်လျှင-် 

(က) ရ ောင််းချခခင််းကိစစတွင ်ရ ောင််းချသူသည် ကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချပိုငခ်ငွ  ် ှိရ ကောင််း၊ ရ ောင််းချ န ်

သရ ောတူည မှုတစ ်ပ်တွင ်ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို လ ွှဲရခပောင််းချိန၌် ရ ောင််းချသသူည် ရ ောင််းချပိုငခ်ငွ  ်

 ှိမည်ခဖစရ် ကောင််း သရ ောသက်ရ ောက်ရသော စည််းကမ််းချက် တစ ်ပ် ှိသည်။ 

(ခ) ဝယ်ယူသအူရနခဖင  ်ကုနစ်ည်ကို ရအ်းချမ််းစွောလက်ဝယ်  ှ ိခ စော်းခငွ  ိှ်ရ ကောင််း သရ ောသက် ရ ောက်ရသော 

အောမခ ချက် တစ ်ပ် ှိသည်။ 

(ဂ) အရ ောင််းပဋညိောဉ် မခပြုလုပ်မ  သို  မဟုတ် ခပြုလုပ်ချိန၌် ကုနစ်ည်နငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ အသရိပ်းရဖော်ခပ ထော်းခခင််းမ ှိရသော 

သို  မဟုတ် ဝယ်ယူသမူသ ိှိရသော အခခော်းသ ူတစဦ််းကို တောဝနတ်စစ် ုတစ ်ော ှိခခင််း သို  မဟုတ် ရ က်းပမ ရပ်းဆပ် န ်

တောဝန ် ိှခခင််းတို  မှကင််းလွတ်ရ ကောင််း သရ ောသက်ရ ောက်ရသော အောမခ  ချက် တစ ်ပ်  ှိသည်။ 

အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်း၍ ရ ောင််းချခခင််း။ 

၁၅။ ကုနစ်ည်အမျိြု်းအစော်း ခွွှဲခခော်း၍ ရ ောင််းချ နခ်ပြုလုပ်သည ် ကုနစ်ည်အရ ောင််း ပဋညိောဉ် တစ ်ပ်တွင ်

ရ ောင််းမည ်ကုနစ်ည်သည် ရခပောဆိထုော်းသည ် အမျိြု်းအမည်နငှ  ်ကိုက်ည  မည်ဟ ုသရ ောသက်ရ ောက် ရသော 

စည််းကမ််းချက်ထော်း ှိ ောရ ောက် သည်။ အကယ်၍ရ ောင််းချခခင််းသည် နမူနောခပ၍ လည််းရကောင််း၊ အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်း 

ရခပောဆို၍လည််းရကောင််း ခပြုလုပ်ခခင််းခဖစလ်ျှင ်ကုနစ်ည် အမျော်းစုမှော ရခပောဆိ ုထော်းသည ် အမျိြု်းအမည်နငှ  ်မတူည လျှင ်

၄င််းကုနစ်ည်သည် နမူနောခပသည ်အတိုင််း တူည ရ ုမျှနငှ  ်ပဋညိောဉ် ၌ လ ုရလောက်ခခင််းမ ှိရပ။ 

အ ည်အရသ်ွးနငှ ခ်ဖစရ်စ၊ ကိုက်ည မှုနငှ ခ်ဖစရ်စ သရ ောသက်ရ ောက်သည ်စည််းကမ််းချက်။ 

၁၆။ ဤအက်ဥပရေနငှ အ်ခခော်းတည်ဆွှဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်၏ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက် အထော်းခပြု၍ ရအောက်ရဖော်ခပပါ 

အချက်မျော်းမှတစပ်ါ်း အရ ောင််း ပဋညိောဉ် တစ ်ပ် ပ်အ  ရပ်းသငွ််း မည ် ကုနစ်ည် အတကွ် ကုနစ်ည်အ ည်အရသ်ွး 

နငှ ခ်ဖစရ်စ၊ ကိုက်ည မှုနငှ ခ်ဖစရ်စ၊ သရ ောသက်ရ ောက်ရစသည ် အောမခ  ချက် သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက် မ ှိ - 

(၁) ဝယ်ယူသအူရနခဖင  ်ရ ောင််းချသူ၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုကိုခဖစရ်စ၊ အဆ ု်းအခဖတ်ကိုခဖစရ်စ၊ အော်းကို်းအော်း ထော်းခပြုရ ကောင််း 

ထင ှ်ော်းရစ နအ်လို  ငေှာ၊ ကုနစ်ည်ကိ ုမည်သည ် သ ်းခခော်း ကိစစအတွက် အလို ှိရ ကောင််း 

အတိအလင််းရသော်လည််းရကောင််း၊ သရ ော သက်ရ ောက် ရသော နည််းခဖင ရ်သော်လည််းရကောင််း ရခပော ကော်း 

သည ်အချက်တွင၊် ထို  ခပင ်၄င််းကုနစ်ည်မှော (ရ ောင််းချသသူည် ကုနရ်ချောထုတ်လုပ်သ ူသို  မဟုတ် ကုနထ်ုတ် လပ်ုသ ူ

ဟုတ်သည်ခဖစရ်စ၊ မဟုတ်သည်ခဖစရ်စ) ရ ောင််းချသကူ အလုပ်လုပ်ကိုင ်ောတွင ်ရပ်းသငွ််း မည ် ကုနစ်ည် 
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အမျိြု်းအစော်းခဖစလ်ျှင ်၄င််းကုနစ်ည်သည် ဆိုခွှဲ သည ်ကိစစ ပ်အတွက် ကျိြု်းရ ကောင််း ဆ ရလျော်စွော 

ကိုက်ည မှု ှိရစ မည်ဟ ုသယွ်ဝိုက်ရသောနည််းခဖင  ်စည််းကမ််းချက် ခပြု ော ရ ောက်သည်။ 

သို   ောတွင ်တ ထွငမ်ှု မပိူုငခ်ငွ အ် ရသော်လည််းရကောင််း၊ အခခော်းကုနပ်စစည််းအမည်ခဖင ရ်သော် လည််းရကောင််း၊ သ ်းခခော်း 

ပစစည််းတစ ်ပ်ကိ ုအရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်တွင ်သ ်းခခော်းကိစစတစစ် ု တစ ်ောအတွက် ကိုကည်  မှုနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ 

သရ ောသက်ရ ောက်ရသောနည််းခဖင  ်စည််းကမ််းချက် ခပြု ော မရ ောက်ရပ။ 

(၂) ကုနစ်ည်ကို အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်း၍ ရ ောင််းချသထူ မှ ဝယ်ယူ ောတွင ်(ရ ောင််းချ သသူည် ကုနရ်ချောထုတ် လုပ်သ ူသို  မဟုတ ်

ကုနထ်ုတ်လုပ်သ ူဟုတ်သည်ခဖစရ်စ၊ မဟုတ်သည ်ခဖစရ်စ) ၄င််းအရနခဖင  ်ကုနစ်ည်ကို အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်း၍ လုပ်ကိုင ်

ရဆောင ွ်က်ရနသည ် အချက်တွင ်အဆိုပါ ကုနစ်ည်သည ်ကုနသ်ယွ် မှုဆိုင ်ော အ ည်အရသ်ွးနငှ  ်ခပည ်စ ုသည ် 

ကုနစ်ည်ခဖစရ် ကောင််း သရ ောသက်ရ ောက်ရသော နည််းခဖင  ်စည််း ကမ််းချက်ထော်း ော ရ ောက်သည်။ 

သို   ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ ကုနစ်ည်ကိ ုစစရ်ဆ်းပပ ်းလျှင ်ထိစုစရ်ဆ်းချက်အ  ကုနစ်ည်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ 

ချိြုှေ့ယွင််းချက် ှိရ ကောင််း ရတွှေ့ ခမငသ် ိှိနိငုသ်ည ်အချက်တွင ်ချိြုှေ့ယွင််းချက်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ သရ ောသက် 

ရ ောက်ရသောနည််းခဖင  ်စည််းကမ််းချက် ထော်း ှိခခင််း မ ှိရပ။ 

(၃) သ ်းခခော်းကိစစတစ ်ပ်အတွက် အ ည်အရသ်ွး သို  မဟုတ် ကိကု်ည မှုနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ သရ ောသက် ရ ောက်ရသော 

အောမခ ချက်တစ ်ပ် သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက် တစ ်ပ်ကိ ုကနုသ်ယွ်မှု ထ ု်းစ အ  ပူ်းတွွှဲ ထော်း ှိနိငုသ်ည်။ 

(၄) အတိအလင််းခပဆိုရသော အောမခ ချက်တစ ်ပ် သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက် တစ ်ပ်သည် ဤအက ်ဥပရေ၌ပါ ှိသည ် 

သရ ောသက်ရ ောက်ရသော အောမခ ချက် တစ ်ပ် သို  မဟုတ် စည််းကမ််းချက်တစ ်ပ်ကို ယင််းနငှ မ်ည ညွတ်ခခင််း 

မ ိှခွှဲ လျှင ်ခငင််းဆိုခခင််း မခပြုနိငုရ်ပ။ 

နမူနောခပ၍ရ ောင််းချခခင််း။ 

၁၇။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်တွင ်နမူနောခဖင  ်ရ ောင််းချ န ်အတိအလင််းခဖစရ်စ၊ သရ ောသက် ရ ောက်မှုအ ခဖစရ်စ 

စည််းကမ််းချက်တစ ်ပ်ပါ ှိလျှင ်ထိုအရ ောင််း ပဋညိောဉ်မှော နမနူောခဖင  ်ရ ောင််းချသည ် ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခဖစသ်ည်။ 

(၂) နမူနောခဖင  ်ရ ောင််းချ မည ် အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်တွင ်ရအောက်ပါ သရ ော သက်ရ ောက်ရသော 

စည််းကမ််းချက်တစ ်ပ်ပါ ှိသည်- 

(က) ကုနစ်ည်အမျော်းစုသည်နမူနော၏အ ည်အရသ်ွးနငှ  ်ကိုကည်  မည်။ 

(ခ) ဝယ်ယူသသူည် ကုနစ်ည်အမျော်းစုကို နမူနောနငှ  ်တိုကဆ်ိုင ်ကည ်ရှု န ်ကျိြု်းရ ကောင််း ဆ ရလျော်သည ် အခငွ အ်ရ ်း 

 ှိရစ မည်။ 

(ဂ) ကုနစ်ည်သည် နမူနောကို ထိုက်သင အ်ော်းရလျော်စွော  ကည ်ရှုစစရ်ဆ်းခခင််းခဖင  ်မသ ိှိနိငုရ်သော ကုန ်စည်ကို ရ ောင််းချ၍ 

မ နိငုရ်အောငခ်ဖစသ်ည ် ချိြုှေ့ယွင််းချက် တစစ် ုတစ ်ော ှိခခင််းမှ ကင််းလွတ် မည်။ 

 

အခန််း ၃ 

ပဋညိောဉ်၏အကျိျု်းသက်ရ ောက်မှုမျော်း 
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ရ ောင််းချသနူငှ  ်ဝယယ်သူအူချင််းချင််း ပစစည််းပုိငဆ်ိငုခ်ွင လ် ွဲရခပောင််းခခင််း 

ကုနစ်ည်ကိုအရသအချောသတ်မှတ်ခခင််း။ 

၁၈။ အရသအချောသတ်မှတ်ခခင််း မခပြု ရသ်းရသော ကုနစ်ည်ကို အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ် ခပြု ောတွင ်ကုနစ်ည်ကို 

အရသအချောသတ်မှတ်ခခင််း မခပြု ရသ်းမ အတွင််း ဝယ်ယူသူထ သို   ယင််းပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်လ ွှဲရခပောင််းသည်မဟုတ်။ 

လ ွှဲအပ် န ် က  ွယ်ချိန၌် ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ လ် ွှဲအပ် ောရ ောက်ခခင််း။ 

၁၉။ (၁) သ ်းခခော်း သို  မဟုတ် ရသချောစွောသတ်မှတ်ရ ွ်းချယ်ပပ ်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ုအရ ောင််း ပဋညိောဉ်ခပြု ော တွင ်

ပဋညိောဉ်တွငပ်ါဝငသ်မူျော်းက လ ွှဲရခပောင််း န ် က  ွယ်သည ် အချိန၌် ဝယ်ယူသထူ သို   ယင််းပစစည််းပိုင ်ဆိုငခ်ငွ လ် ွှဲရခပောင််း 

 ောရ ောက်သည်။ 

(၂) ပဋညိောဉ်တွင ်ပါဝငသ်မူျော်း၏  က  ွယ်ချက်ကို အရသအချောသ ိှိနိငု ်န ်ပဋညိောဉ်ပါ စည််းကမ််းချက် မျော်း၊ ပဋညိောဉ်တွင ်

ပါဝငသ်မူျော်း၏ အခပြုအမူနငှ  ်အမှု၏ ဝန််းကျင ်အရ ကောင််းခခင််း ောမျော်းကို အရထောက ်အထော်းခပြု မည်။ 

(၃) ဆန  က်ျငက်ွွှဲလွွှဲသည ်  က  ွယ်ချက် တစစ် ုတစ ်ော ရပေါ်ရပါက်ခခင််း မ ှိလျှင ်ပုေမ် ၂၀ မှ ၂၄ အထပိါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းသည် 

ဝယ်ယူသထူ သို   ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်လ ွှဲအပ်သည ် အချိနတ်ွင ်ပဋညိောဉ်တွင ်ပါဝင ်သမူျော်း၏  က  ွယ်ချက်ကိုလည််း 

အရသအချောသ ိှိရအောင ်ခပြုလုပ်သည ် ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းခဖစသ်ည်။ 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်နိငုရ်သော အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရနရသော သ ်းခခော်းသတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်။ 

၂၀။ လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်အရခခအရန၌ရ ောက် ှိရနရသော သ ်းခခော်း သတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကို 

စည််းကမ််းချက်မထော်းရသော အရ ောင််းပဋညိောဉ် တစ ်ပ်ခပြု ောတွင ်ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းရပ်းရချ နအ်ချိန ်သို  မ ဟုတ် 

ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်အချိန ်သို  မဟုတ် ယင််းအချိနန်စှ ်ပ်လ ု်းကို ရရ ှေ့ဆိုင််းသည် ခဖစရ်စ၊ မရရ ှေ့ဆိုင််းသည် 

ခဖစရ်စ အဓိကမကျ ွှဲ ပဋညိောဉ်ခပြုသည ်အခါ၌ ဝယ်ယူသသူို   ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်ရခပောင််းသေွာ်းသည်။ 

သ ်းခခော်းသတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ုလက်ရ ောက်ရပ်းအပ်နိငုရ်သော အရခခအရနသို  ရ ောက် ိှ ရအောငထ်ော်း ခခင််း။ 

၂၁။ သ ်းခခော်းသတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကို အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခပြု ောတွင၊် ရ ောင််းချသကူ ယင််းကုနစ်ည်ကို 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်နိငုရ်သော အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရစ န ်အဆိုပါကုနစ်ည်ကို တစစ် ု တစ ်ောခပြုလုပ် န ်

တောဝန ်ှိသည ်ကိစစ၌ အဆိုပါတစစ် ုတစ ်ောကိုခပြုလုပ်၍ ပပ ်းစ ်းရ ကောင််းကို ဝယ်ယူသကူ မသရိသ်းသမျှ 

ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   ရခပောင််း ောရ ောက်သည်မဟုတ်။ 

တနဖိ်ု်းရသချောမှု ှိရစ န ်ရ ောင််းချသကူ တစစ် ုတစ ်ောခပြုလုပ် န ်ှိသည ်အခါ သ ်းခခော်းသတ်မှတ် ထော်းသည ် 

ကုနစ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်အရခခအရန၌ ှိခခင််း။ 

၂၂။ လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်နိငုသ်ည ် အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရနရသော သ ်းခခော်း သတ်မှတ် ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ု

အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ် ှိရသော်လည််း ရ ောင််းချသကူ တနဖိ်ု်းကို အရသအချောသ ိှိရစ န ်အလို  ငေှာ ယင််းကုနစ်ည်ကို 

ချိနတ်ွယ်ခခင််း၊ တိုင််းတောခခင််း၊ စမ််းသပ်ခခင််း၊ သို  မဟုတ် ယင််းကုနစ်ည်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ အခခော်း ရဆောင ွ်က်မှုအချိြုှေ့ကိုခပြု န ်

တောဝန ်ှိရသောကိစစ၌ အဆိုပါ ရဆောင ွ်က်မှု တစခ်ကုို ခဖစရ်စ၊ တစစ် ုတစ ်ောကိုခဖစရ်စ ခပြုလုပ်ပပ ်းခဖစ၍် 
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ဝယ်ယူသကူလည််းထိုသို   ခပြုလုပ် ပပ ်းစ ်းရ ကောင််းကို မသ ိှိ ရသ်းသမျှ ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   

လ ွှဲအပ်ခခင််းမ ှိရစ ။ 

အရသအချောမသတ်မှတ် ရသ်းရသောကုနစ်ည်ကိုရ ောင််းချခခင််းနငှ သ် ်းခခော်းအသ ်ုးခပြုခခင််း။ 

၂၃။ (၁) အရသအချော သတ်မှတ်ခခင််းမခပြုနိငုရ်သော ကုနစ်ည်ကိုခဖစရ်စ၊ အနောဂတ ်ကုနစ်ည်ကိ ုခဖစရ်စ 

အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်းရခပောဆို၍ အရ ောင််းပဋညိောဉ်တွင ်ဝယ်ယသူ၏ူ ခငွ ခ်ပြု ချက်ခဖင  ်ရ ောင််းချသကူခဖစ်ရစ၊ ရ ောင််းချသူ၏ 

ခငွ ခ်ပြုချက်ခဖင  ်ဝယ်ယူသကူခဖစရ်စ အမျိြု်းအစော်းခွွှဲခခော်းရဖော်ခပသည ်အရခခအရနသို   ရ ောက် ပပ ်းခဖစသ်ည ်ခပင ်လက်ရ ောက် 

ရပ်းအပ်နိငုသ်ည ် အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရနရသော ကုနစ်ညက်ို စည််းကမ််း ချက် မထော်း ွှဲ ပဋညိောဉ်အလို  ငေှာ 

သ ်းခခော်းအသ ်ုးခပြု ောတွင ်ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲ အပ်ပပ ်းခဖစသ်ည်။ယင််း သရ ောတူည ချက်ကို 

အတိအလင််း ခဖစရ်စ၊ သရ ောသက်ရ ောက်သည ်နည််းခဖင  ်ခဖစရ်စ ခပြုလုပ်နိငုပ်ပ ်း ယင််းကို သ ်းခခော်း အသ ်ုးမခပြုမ ခဖစရ်စ၊ 

အသ ်ုးခပြုပပ ်းရနောက်မှခဖစရ်စ ရပ်းအပ် နိငု ်သည်။ 

သယရ်ဆောငသ်သူို  လက်ရ ောက်ရပ်းခခင််း။ 

(၂) ပဋညိောဉ်နငှ အ်ည  ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသသူို  ခဖစ်ရစ၊ ဝယ်ယူသထူ ပို   န ်သယ်ရဆောငသ်သူို  ခဖစရ်စ၊ 

အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သသူို  ခဖစရ်စ၊ (ဝယ်ယူသကူ အမည် ထတု်ရဖော်ရခပောဆို၍ခဖစရ်စ၊ ထုတ်ရဖော်ရခပောဆို 

ခခင််းမ ှိ ွှဲခဖစရ်စ) လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်ပပ ်း ကုနစ်ည်နငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် စ မ ခန  ခ်ွွှဲပိုငခ်ငွ က်ို ရ ောင််းချသ ူက ခခင််းချန ်

မထော်း ွှဲ ဝယ်ယူသသူို   ရပ်းအပ်လျှင ်ကုနစ်ည်ကို စည််းကမ််းချက်မထော်း ွှဲ ပဋညိောဉ်အတွက ်သ ်းခခော်းအသ ်ုး ခပြုသဟူု 

မှတ်ယူ မည်။ 

သရ ောတူည မှု သို  မဟုတ် “ရ ောင််းချ န ်သို  မဟုတ် ခပနပိ်ု   န”် ကုနစ်ည်တငပိ်ု  ခခင််း။ 

၂၄။ ကုနစ်ည်ကို သရ ောတူည မှသော ဝယ်ယူ နခ်ဖစရ်စ၊ “ရ ောင််းချ န ်သို  မဟုတ် ခပနပိ်ု   န"် ခဖစရ်စ အခခော်းအလော်းတူ 

စည််းကမ််းချက်မျော်းခဖင  ်ဝယ်ယူသသူို   ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်သည ်အခါ ကုနစ်ည် ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် 

ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲအပ် ော ရ ောက်သည်- 

(က) ဝယ်ယူသကူ အရ ောင််းအဝယ်ကို မိမိအတည်ခပြုရ ကောင််းကိုခဖစရ်စ၊ လက်ခ ရ ကောင််း ကိုခဖစရ်စ ရ ောင််းချသသူို   

သသိောရစသည ်အခါတွငရ်သော်လည််းရကောင််း၊ အသအိမှတ် ခပြုရ ကောင််းအခခော်းနည််းတစစ် ု တစ ်ောကိ ု

ခပြုလုပ်သည ်အခါတွငရ်သော် လည််းရကောင််း၊ 

(ခ) ဝယ်ယူသကူအတည်ခပြုရ ကောင််း၊ သို  မဟုတ် လက်ခ ရ ကောင််း သသိောရစခခင််းမ ှိရသော်လည််း ရ ောင််းချ သူသို   

ကုနစ်ည်ကို ခငင််းပယ်ရ ကောင််း အရ ကောင််း ကော်းစော ရပ်းပို  ခခင််း မ ှိ ွှဲ ကုနစ်ည်ကို လက်ခ ထော်းလျှင၊် ထို  ခပငအ်ဆိပုါ 

ကုနစ်ည်ကို ခပနပိ်ု   နအ်ချိနသ်တ်မှတ်ပပ ်း ယင််းအချိနက်ုနဆ် ု်းရသောအခါ၌ရသော်လည််း ရကောင််း၊ 

အချိနသ်တ်မှတ်ချိန််းဆိုပပ ်း မဟုတ်လျှင ်သင ရ်လျော်သည ်အချိန ်ကုနဆ် ု်းသည ်အခါ၌ ရသော် လည််းရကောင််း၊ 

စ မ ခန  ခ်ွွှဲပိုငခ်ငွ က်ို ခခင််းချနထ်ော်းခခင််း။ 

၂၅။ (၁) သ ်းခခော်းသတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကို အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်ခပြု ောတွင ်လည််း 

ရကောင််း၊ပဋညိောဉ်ချြုပ်ဆိုပပ ်းရနောက်မှ ကုနစ်ည်ကို သ ်းသန  ခ်ွွှဲခခော်းလျောထော်းမှု ခပြု ောတွငလ်ည််းရကောင််း၊ တစစ် ုတစ ်ောရသော 
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စည််းကမ််းချက်မျော်းခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ကို သ ်းသန  ခ်ွွှဲခခော်းလျောထော်းခခင််းခဖင ခ်ဖစ်ရစ သတ်မှတ်ထော်းသည ် 

စည််းကမ််းချက်မျော်းကို ခဖည ်ဆည််းရဆောင ွ်က်ပပ ်းသည ်အချိနထ်ိ ရ ောင််းချသကူ ကုနစ်ည်စ မ ခန  ခ်ွွှဲပိုငခ်ငွ က်ို ပဋညိောဉ် 

သို  မဟုတ် သ ်းခခော်းအသ ်ုးခပြုခခင််းဆိုင ်ော စည််းကမ််းချက်မျော်းအ  ခခင််းချနထ်ော်းနိငုသ်ည်။ ယင််းကိစစ ပ်မျိြု်းတွင ်ဝယ်ယူ 

သသူို   ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ရစကောမ ူဝယ်ယူသသူို  ခဖစရ်စ၊ သယ်ရဆောင ်သသူို  ခဖစရ်စ၊ 

အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သသူို  ခဖစရ်စ ကုနစ်ည်ကိုလက် ရ ောကရ်ပ်းအပ် ရစကောမူ ရ ောင််းချသကူ သတ်မှတ်ရသော 

စည််းကမ််းချက်မျော်းကို ပပ ်းစ ်းရအောင ်မရဆောင ် ွက်ရသ်းသမျှ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲအပ် ော 

မရ ောက်ရပ။ 

(၂) ကုနစ်ည်ကို တငပိ်ု  ပပ ်းကုနတ်ငလ်က်မှတ်အ  ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ယင််း၏ ကိုယ်စော်းလှယ်ဆင  ်ဆိုသည ် 

အမိန  စ်ောအ  လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် မည ်ကိစစတွင ်ကုနစ်ည ်စ မ ခန  ခ်ွွှဲပိုငခ်ငွ က်ို ရ ောင််းချသူသည် 

ခခင််းချနထ်ော်း နခ်မငသ်ောရသောအချက် ခဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူ မည်။ 

(၃) ကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချသသူည် ဝယ်ယူသထူ မှ ကုနဖိ်ု်းရငကွို ထုတ်ယူမှုအတွက် ရငလွ ွှဲလက်မှတ်ကိ ု

ကုနတ်ငလ်က်မှတ်နငှ အ်တူဝယ်ယူသထူ သို   ရပ်းပို   ောတွင ်ရငလွ ွှဲ လက်မှတ်ကို လက်ခ ခခင််း သို  မဟုတ် 

ရငရွပ်းရချခခင််းရသချောရစ န ်ဝယ်ယူသကူ ရငလွ ွှဲလက်မှတ်ကို လက်မခ ပါက ကုနတ်ငလ်က်မှတ်ကို 

ရ ောင််းချသထူ ခပနပိ်ု   န ်တောဝန ်ှိသည ်အခပင ်ကုနတ်ငလ်က်မတှ်ကို ဝယ်ယူသကူ မတ ော်းသခဖင  ်ဆက်လက် 

ထော်း ှိလျှငလ်ည််း ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲအပ် ော မရ ောက်ရပ။ 

ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းခခင််းသည် ပစစည််းနငှ အ်တူခမငသ်ောစွောကူ်းရခပောင််းခခင််း။ 

၂၆။ အခခော်းနည််းသရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ သ်ည် ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲရခပောင််းခခင််း မခပြုမ အတွင််း 

ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းခခင််းတောဝနသ်ည် ရ ောင််းချသ ူအရပေါ်တွင ်ဆက်လက်တည်ရနသည်။ သို   ော တွင ်ယင််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်သည် 

ဝယ်ယူ သသူို   လ ွှဲရခပောင််းသည ်အခါ ကုနစ်ည်ကိ ုဝယ်ယူသအူော်း လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်ပပ ်း သည်ခဖစရ်စ၊ 

မရပ်းအပ် ရသ်းသည်ခဖစရ်စ ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းခခင််း တောဝနသ်ည် ဝယ်ယူသအူရပေါ် တွင ်ကျရ ောက်သည်။ 

သို  ရသော်ဝယ်ယူသ၏ူချိြုှေ့ယွင််းချက်ရ ကောင ခ်ဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချသူ၏ ချိြုှေ့ယွင််းချက်ရ ကောင  ်ခဖစရ်စ ကုနစ်ည် 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းမှော ရနေှာင ရ်န်ှး ကန   ်ကောခွှဲ လျှင ်ယင််းသို   ရနေှာင ရ်န်ှးမှု မ ှိက ဆ ု်းရှု  ်းမှုရပေါ်ရပါက ် န ်

အရ ကောင််းမ ိှလင က်စော်း ထိုသို  ရနေှာင ရ်န်ှးစွော လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်ခခင််းရ ကောင  ်ခဖစရ်ပေါ်သည်  ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းခခင််း 

တောဝနသ်ည် လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်ခခင််းကို ရနေှာင ရ်န်ှး ကန   ်ကောရစသအူရပေါ်တွင ်ကျရ ောက်သည်။ 

ထို  ခပင ်ဤပုေမ်ပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ဝယ်ယူသအူရပေါ် တစဖ်က်တွငပ်ါဝင ်သ၏ူ ကုနစ်ည်ကို 

ယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သအူခဖစခ်ဖင  ်ရဆောင ွ်က် ော၌ ကျရ ောက် မည ်တောဝနဝ်တတ  ော်းမျော်းနငှ  ်ရပ်း နတ်ောဝနမ်ျော်းကိ ု

မထိခိကု်ရစ ။ 

ပုိငဆ်ိငုခ်ွင လ် ွဲရခပောင််းခခင််း 

ပိုင ်ှငမ်ဟုတ်သကူ ရ ောင််းချခခင််း။ 
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၂၇။ ဤဥပရေနငှ အ်ခခော်း တည်ဆွှဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်ပါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက် အထော်းခပြု၍ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငသ်၏ူ 

အခငွ အ်ောဏော သို  မဟုတ် သရ ော တူည ချက်မ ှိ ွှဲ ပိုင ်ှင ်မဟုတ်သကူ အခခော်းသ ူတစဦ််းတစရ်ယောက်အော်း 

ကုနစ်ည်ရ ောင််းချသည ်ကိစစတွင ်ရ ောင််းချသူသည် ကုနစ်ည်ပိငု ှ်ငအ်ရနခဖင  ်ရ ောင််းချ န ်အခငွ အ်ောဏောအော်း 

ခငင််းပယ်ခခင််းကို တော်းခမစထ်ော်းသည်မှတစပ်ါ်း ဝယ်ယူသသူည ်ကုနစ်ည ်ကို 

ရ ောင််းချသပိူုငဆ်ိုငခ်ငွ  ိှ်သည ်အခငွ အ်ရ ်းထက်ပို၍  မည်မဟုတ်။ 

သို   ောတွင ်ကူ်းသန််းရ ောင််းဝယ်ရ ်းကိုယ်စော်းလှယ်က ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ိုခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုင ်ခငွ  ်

စောချြုပ်စောတမ််းကိုခဖစရ်စ၊ ပိုင ှ်ငသ်ရ ောတူည ချက်ခဖင  ်လက်ဝယ်  ှိပပ ်း ကူ်းသန််းရ ောင််းဝယ်ရ ်း 

ကိုယ်စော်းလှယ်အခဖစ ်လုပ်ငန််း၏ လုပ်ရို ်းလုပ်စဉ်အတိုင််း ရဆောင ွ်က် ရနစဉ်အတွင််း ကုနစ်ည်ရ ောင််း 

ချသည ်ကိစစသည် ကုနစ်ည်ကို ပိုင ်ှငက်ရ ောင််းချ န ်အတိအလင််း အခငွ အ်ောဏောရပ်း သိကွှဲ သို   အတည် ခဖစသ်ည်။ 

သို  ရသော် ရ ောင််းချသည ်အချိန၌် ရ ောင််းချသမူှော ရ ောင််းပိုငခ်ငွ မ် ိှရ ကောင််း ဝယ်ယူသကူမသ ိွှဲ သရ ောရုိ်းခဖင  ်

ဝယ်ယူခခင််း ခဖစ ်မည်။ 

ပူ်းတွွှဲပိုင ်ှငမ်ျော်းအနက် တစဦ််းကရ ောင််းချခခင််း။ 

၂၈။ ပူ်းတွွှဲပိုင ်ှငမ်ျော်း၏ ခငွ ခ်ပြုချက်ခဖင  ်ကုနစ်ည်ကို ပူ်းတွွှဲပိုင ်ှငမ်ျော်းအနက် တစဦ််းဦ်းက ကုနစ်ည် အော်းလ ု်းကို 

လက်ဝယ်  ှိပပ ်း ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုကို လ ွှဲရခပောင််းသည ် ကိစစတွင ်အရ ောင််းပဋညိောဉ် ခပြုချိန၌် ရ ောင််းချသတူွငရ် ောင််းချ န ်

အခငွ အ်ောဏော မ ှိရ ကောင််းကို ဝယ်ယူသကူ မသ ိွှဲ အဆိပုါပူ်းတွွှဲပိုင ်ှင ်ထ မှ သရ ောရုိ်းခဖင  ်ဝယ်ယူလျှင ်ဝယ်ယူသသူည် 

ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ် ိှသည်။ 

ပျက်ခပယ်ရစနိငုရ်သောပဋညိောဉ်အ ကုနစ်ည်လက်ဝယ် ှိသကူရ ောင််းချခခင််း။ 

၂၉။ ပဋညိောဉ်အက်ဥပရေပုေမ် ၁၉ အ ခဖစရ်စ၊ ၁၉-က အ ခဖစရ်စ ပျက်ခပယ်ရစနိငုရ်သော ပဋညိောဉ်အ  

ကုနစ်ည်ရ ောင််းချသသူည် လက်ဝယ်  ှိပပ ်းရသောကုနစ်ည်အော်း ယင််းပဋညိောဉ်ပယ်ဖျက်ခခင််းမခပြုမ  ရ ောင််း ချသည ်အချိန၌် 

ဝယ်ယူသမူှော ကုနစ်ည် ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို ရကောင််းစွော  ှိသည်။ သို   ောတွင ်ဝယ်ယူသသူည် ကုနစ်ည်ကို သရ ောရုိ်းခဖင  ်

ဝယ်ယူခခင််းခဖစ ်မည် အခပင ်ရ ောင််းချသတူွင ်ှိရသော ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ ခ်ျိြု ှေ့ယွင််း ရ ကောင််းကို သ ိှိခခင််းလည််း မ ှိရစ ။ 

ရ ောင််းချပပ ်းရနောက်မှရ ောင််းချသသူို  မဟုတ်ဝယ်ယူသ၏ူလက်ဝယ် ိှခခင််း။ 

၃၀။ (၁) တစစ် ုတစရ်ယောက်ရသောသသူည် ကုနစ်ည်ကိုရ ောင််းချပပ ်းရနောက် ကုနစ်ည်ကို ခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည် 

ပိုငဆ်ိုငမ်ှုစောချြုပ်စောတမ််းကိုခဖစရ်စ ဆက်လက်၍ လကဝ်ယ် ထော်း ှိပပ ်း ထိုသကူခဖစရ်စ၊ ထိုသ၏ူကုန ်သယွ်မှုဆိုင ်ော 

ကိုယ်စော်းလှယ်ကခဖစရ်စ အခခော်းသတူစဦ််းတစရ်ယောက်အော်း ထိုကုနစ်ည်ကိုလည််းရကောင််း၊ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငမ်ှု 

စောချြုပ်စောတမ််းကိုလည််းရကောင််း ရပါငန်ှ ခခင််း သို  မဟုတ် အခခော်းနည််း စ မ ခန  ခ်ွွှဲခခင််း 

တစစ် ုတစ ်ောအ လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််း သို  မဟုတ် လ ွှဲရခပောင််း ရပ်းအပ်ခခင််းသည် ယခငက် ရ ောင််းချ ပပ ်းရ ကောင််း 

ဝယ်ယူသကူ မသ ိှိ ွှဲ သရ ောရုိ်းခဖင ဝ်ယ်လျှင ်ကုနစ်ည်ပိုင ်ှင၏် အတိအလင််းခငွ ခ်ပြု ချက်ခဖင  ်ရဆောင ွ်က် သိကွှဲ သို   

ထပ်တူခဖစရ်သော အကျိြု်းကို   ှိသည်။ 
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(၂) တစစ် ုတစရ်ယောက်ရသောသသူည် ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူပပ ်းခဖစရ်စ၊ ဝယ်ယူ န ်သရ ောတူပပ ်းခဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချသူ၏ 

သရ ောတူည ချက်ခဖင  ်ကုနစ်ည် လက်ဝယ ်ထော်းခခင််းကိုခဖစရ်စ၊ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ ဆ်ိုင ်ော စောချြုပ်စောတမ််းကိုခဖစရ်စ၊ 

လက်ဝယ်  ှိ ပပ ်းရနောက် ထိုသကူရသော်လည််းရကောင််း၊ ထိုသ၏ူ ကူ်းသန််း ရ ောင််းဝယ်ရ ်းဆိုင ်ော 

ကိုယ်စော်းလှယ်ကရသော်လည််းရကောင််း အခခော်းသတူစဦ််းတစရ်ယောက်အော်း ကုနစ်ည် ကိုခဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချခခင််း၊ 

ရပါငန်ှ ခခင််း သို  မဟုတ် အခခော်းစ မ ခန  ခ်ွွှဲခခင််း တစစ် ု တစ ်ောအ  ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်သည ် စောချြုပ်စောတမ််းကိုခဖစရ်စ 

ရပ်းအပ်ခခင််း သို  မဟုတ် လ ွှဲရခပောင််းခခင််းကို လက်ခ  ော၌ ထိုသူသည်သရ ောရုိ်းခဖင  ်လက်ခ   ယူခခင််း ခဖစ ်မည ်အခပင ်

မူလရ ောင််းချသူ၏ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် လက်ဝယ် ထော်းပိုငခ်ငွ  ိှ်ရနရ ကောင််းကို သ ိှိခခင််းမ ှိ ွှဲ ကုနစ်ည်ကို 

လက်ခ ခခင််း ခပြုသည ် အချက်တွင ်မူလရ ောင််းချသူ၏ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် ဆိုင ်ော ဆိုငခ်ငွ  ်မ ိှ သိကွှဲ သို   အကျိြု်း 

သက်ရ ောက်ရစ မည်။ 

 

အခန််း ၄ 

ပဋညိောဉ်အတိငု််းရဆောင ွ်က်ခခင််း 

ရ ောင််းချသနူငှ ဝ်ယ်ယူသတူို  ၏တောဝနမ်ျော်း။ 

၃၁။ အရ ောင််းပဋညိောဉ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ အ်ည  ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်တောဝနသ်ည် ရ ောင််းချသ၏ူ 

တောဝနခ်ဖစပ်ပ ်း ယင််းကုနစ်ည်ကို လက်ခ ၍ တနဖိ်ု်းရငရွပ်းရချ နမ်ှော ဝယ်ယူသ၏ူတောဝနခ်ဖစသ်ည်။ 

တနဖိ်ု်းရပ်းရချခခင််းနငှ  ်ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းတို  သည် တစပ်ပိြုငတ်ည််းခဖစခ်ခင််း။ 

၃၂။ အခခော်းနည််းသရ ောတူချက်မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းနငှ  ်တနဖိ်ု်း ရငရွပ်းရချ ခခင််းတို  ကို 

တစပ်ပိြုငတ်ည််း ရဆောင ွ်က် မည်။ ဆိုလိုသညမ်ှော ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသသူို   ကုနစ်ည ်လက် ဝယ် ှမိှုကို တနဖိ်ု်းရငခွဖင  ်

လွှဲလှယ် န ်အသင  ိှ် မည်ခဖစပ်ပ ်း ယင််းသို   လွှဲလှယ်ရပ်းလိုရသော ဆနဒလည််း  ှိ မည်။ ဝယ်ယူသကူလည််း 

ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုအတွက ်ရ ောင််းချသသူို   တနဖိ်ု်းရငကွို ရပ်းရချ န ်အသင  ိှ် မည ်ခပင ်ယင််းသို  လွှဲလှယ်ရပ်းလိုရသော 

ဆနဒလည််း ှိ မည်။ 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််း။ 

၃၃။ ရ ောင််းချပပ ်းကုနစ်ည်ကို ပဋညိောဉ်တွင ်ပါဝငသ်မူျော်းက လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််း ပပ ်းရခမောက် မည် ဟူ၍ 

သရ ောတူည ထော်းသည ်အတိုင််းခဖစရ်စ၊ ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ယင််း၏ကိုယ်စော်း သမိ််းဆည််း ထော်းခငွ  ိှ်သတူစဦ််းဦ်း၏ 

လက်ဝယ်တွင ်ကုနပ်စစည််းရ ောက် ိှရစခခင််းခဖင ခ်ဖစရ်စ လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် ော ရ ောက်သည်။ 

အချိြုှေ့အဝက်ရပ်းအပ်ခခင််း၏အကျိြု်းသက်ရ ောက်မှု။ 

၃၄။ ကုနစ်ည်အော်းလ ု်းကို အဆင ဆ်င လ်က်ရ ောက်ရပ်းအပ်စဉ် ကုနစ်ည်တစစ်တိ်တစရ်ေသ လက်ရ ောက ်ရပ်းအပ်ခခင််းသည် 

ယင််းကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ိုလ ွှဲ န ်အလို  ငေှာ ယင််းကုနစ်ည်အော်းလ ု်းကို တစခ်ါတည််း လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းနငှ  ်အကျိြု်း 

ထပ်တူပငခ်ဖစသ်ည်။ သို  ရသော် ကုနစ်ည်အော်းလ ု်းအနက် တစစ်တိ် တစရ်ေသကို ခွွှဲထုတ်လိုရသော  ည် ွယ်ချက်ခဖင  ်

တစစ်တိ်တစရ်ေသကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းသည် ကျနက်ုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် ောရ ောက်သညမ်ဟုတ်။ 
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ဝယ်ယူသကူကုနစ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ရစ နရ်တောင််းဆို ခခင််း။ 

၃၅။ ပဋညိောဉ်တွင ်အတိအလင််းရဖော်ခပထော်းသည ်အချက်မှတစပ်ါ်း ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက ်ရပ်းအပ် န ်ဝယ်ယူသကူ 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်မရတောင််းဆိုသမျှ အဆိပုါ ကုနစ်ညက်ို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်ရ ောင််းချသတူွင ်

တောဝနမ် ှိရစ ။ 

လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းဆိုင ်ောနည််းလမ််းမျော်း။ 

၃၆။ (၁) ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသကူ လက် ှိ ယူ မည ်သို  မဟတု် ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသထူ  ရပ်းပို   မည် ဆိုခခင််းမှော 

ရ ောင််းချသနူငှ  ်ဝယ်ယူသတူို  အ ကော်း အတိအလင််း ခဖစရ်စ၊ သရ ောသက်ရ ောက်ရစခခင််း ခဖင ခ်ဖစရ်စ ပဋညိောဉ်တွင ်

ရဖော်ခပသည ်အတိုင််း ကိစစတစခ်ခုျင််းအရပေါ်မူတည်သည ် ခပဿနောတစ ်ပ် ခဖစသ်ည်။ အဆိပုါ ပဋညိောဉ် 

မှတစပ်ါ်းရ ောင််းချပပ ်းရသော ကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချချိနက် အဆိုပါကုနစ်ည ် ိှ ော အ ပ်တွင ်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် မည်။ 

ထို  ခပင ်ရ ောင််းချ န ်သရ ောတူထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချ န ်သရ ောတူချိနက် အဆိုပါ ကုနစ်ည် ှိ ောအ ပ်တွင ်

သို  မဟုတ် ထိုစဉ်က အဆိုပါ ကုနစ်ည ်မ ှိရသ်းပါက ကုနစ်ညထ်ုတ်လုပ်သည ်ရန ော သို  မဟုတ် 

ကုနစ်ည်ထွက် ှိသည ်ရန ော၌ လက်ရ ောက ်ရပ်းအပ် မည်။ 

(၂) အရ ောင််းပဋညိောဉ်အ  ရ ောင််းချသသူည် ဝယ်ယူသထူ သို   ကုနစ်ည်ရပ်းပို   န ်တောဝန ်ှိသည် ဆို ောတွင ်

အဆိုပါကုနစ်ည်ရပ်းပို   န ်အချိနက်ောလ သတ်မှတ် ထော်းခခင််းမ ှိပါက သင ရ်လျော်သည ်အချိန ်ကောလအတွင််း ရပ်းပို   န ်

ရ ောင််းချသ ူတွင ်တောဝန ်ှိသည်။ 

(၃) အရ ောင််းအဝယ်ခပြုသည ်အချိန၌် ကုနစ်ည်သည် အခခော်းသတူစဦ််းတစရ် ောက် လက်ဝယ်  ှိရနသည ် ကစိစတွင ်

အဆိုပါအခခော်းသကူ သ၏ူဝယ်ယူသ၏ူကိုယ်စော်း ကုနစ်ည်ကို   ှိထော်းရ ကောင််းကို ဝယ်ယူသသူို   ဝနမ်ခ သမျှ 

ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသအူော်း လက်ရ ောက် ရပ်းအပ် ောမရ ောက်။ 

သို   ောတွင ်ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ ဆ်ိုင ်ောစောချြုပ်စောတမ််း တစစ် တုစ ်ောကိုထုတ်ရပ်းခခင််း သို  မဟုတ် 

လ ွှဲရခပောင််းခခင််းရဆောင ွ်က်မှုကို ဤပုေမ်ပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ ထိခိကု်ခခင််း မ ှိရစ ။ 

(၄) လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်ရတောင််းဆိုမှုကိုခဖစရ်စ၊ ရပ်းလိုရ ကောင််းကိုခဖစရ်စ သင ရ်လျော်သည ် အချိနန်ော  အတွင််း 

ရဆောင ွ်က်ခခင််းမခပြုလျှင ်အကျိြု်းမသက်ရ ောက်ဟု မှတ်ယူနိငုသ်ည်။ သင ရ်လျော်သည ် အချိနန်ော  ဆိုသည်မှော 

အရ ကောင််းခခင််း ော ခပဿနောတစ ်ပ်ခဖစသ်ည်။ 

(၅) အခခော်းနည််းသရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်ကို ရပ်းအပ်သင သ်ည်  အရခခအရနသို   ရ ောက် ှိရစ  နခ်ပြုလုပ် ောတွင ်

ကုနက်ျသည ်စ ိတ်ရငနွငှ  ်ယင််းသို   ခပြုလုပ်ခခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ ဆက်စပ်ကုနက်ျ သည ် စ ိတ်ရငမွျော်းကို 

ရ ောင််းချသကူ ကျခ  မည်။ 

အရ အတွက်မှော်းယွင််းရပ်းအပ်ခခင််း။ 

၃၇။ (၁) ရ ောင််းချ န ်ပဋညိောဉ်ချြုပ်ဆိုထော်းသည ် ကုနစ်ည်အရ အတွက် ရအောက်ရလျော နည််း၍ ဝယ်သထူ သို   ရ ောင််းချသကူ 

ရပ်းအပ် ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ ယင််းကုနစ်ည်ကိ ုလက်မခ  ွှဲ ခငင််းပယ် နိငုသ်ည်။ သို   ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ 

အဆိုပါရပ်းအပ်သည  ်ကုနစ်ည်ကိ ုလက်ခ လျှင ်ပဋညိောဉ်ပါနှုန််းခဖင  ်ဝယ်ယူသကူ တနဖိ်ု်းရင ွရပ်းရချ  မည်။ 
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(၂) ရ ောင််းချ န ်ပဋညိောဉ်ချြုပ်ဆိုထော်းသည ် ကုနစ်ည်အရ အတွက်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူသထူ သို   ရ ောင််းချ သကူ 

ရပ်းအပ် ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ ပဋညိောဉ်ပါ ကုနစ်ည်ကိုလက်ခ ပပ ်း ကျနက်ုနစ်ည်ကိ ုလက်မခ  ွှဲ ခငင််းပယ်ခခင််းခဖစရ်စ၊ 

ကုနစ်ည်အော်းလ ု်းကို လက်မခ  ွှဲ ခငင််းပယ်ခခင််းခဖစရ်စ ခပြုနိငုသ်ည်။ ဝယ်ယူသကူ အဆိုပါရပ်းအပ်သည  ်

ကုနစ်ည်အော်းလ ု်းကို လက်ခ လျှင ်ပဋညိောဉ်ပါနှုန််းခဖင  ်ဝယ်ယသူကူ တနဖိ်ု်းရင ွရပ်းရချ မည်။ 

(၃) ရ ောင််းချ န ်ပဋညိောဉ်ချြုပ်ဆိုထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ုပဋညိောဉ်တွင ်မပါဝငရ်သော အခခော်းကုနစ်ည ်နငှ ရ် ောရနေှာ၍ 

ဝယ်ယူသထူ သို   ရ ောင််းချသကူလက်ရ ောက် ရပ်းအပ် ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ ပဋညိောဉ်နငှ  ်အည ခဖစရ်သော 

ကုနစ်ည်ကိုလက်ခ ပပ ်း ကျနက်ုနစ်ည်မျော်းကိ ုလက်မခ  ွှဲခငင််းပယ်ခခင််းခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည် အော်းလ ု်းကိ ုလက်မခ  ွှဲ 

ခငင််းပယ်ခခင််းခဖစ်ရစ ခပြုနိငုသ်ည်။ 

(၄) ဤပုေမ်ပါခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းသည် ကုနသ်ယွ်မှုထ ု်းတမ််း၊ အထူ်းသရ ောတူည ချက် သို  မဟုတ် ပဋညိောဉ်တွင ်

ပါဝငသ်မူျော်းအ ကော်း လုပ်ငန််းရဆောင ွ်က်ခခင််းကို မဆန  က်ျင ်ရစ ။ 

အ စက်ျရပ်းအပ်ခခင််းမျော်း။ 

၃၈။ (၁) အခခော်းနည််း သရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်ဝယ်ယူသတူွင ်ကုနစ်ည် အ စက်ျရပ်းအပ်ခခင််း ကို လက်ခ  န ်

တောဝနမ် ှိရစ ။ 

(၂) အ စက်ျခဖင  ်တနဖိ်ု်းရငသွ ်းခခော်းရပ်းရချပါမည်ဟု ရဖော်ခပကောရပ်းအပ်မည ် ကုနစ်ည် လက်ရ ောက် ရပ်းအပ်ရ ်းအတွက် 

ပဋညိောဉ်တစခ် ုှိ ောတွင ်ရ ောင််းချသကူ လက်ရ ောက်မရပ်းအပ်ခခင််း သို  မဟုတ် တစက်ကိမ် သို  မဟုတ် 

တစက်ကိမ်ထက်ပို၍ အ စက်ျရပ်းအပ် န ်ပျက်ကွက်ခခင််း၊ ဝယ်သယူူကရပ်းအပ်သည ် ကုနစ်ည်ကို လျစလ်ျ ရှု၍ 

လက်ခ  န ်ခငင််းပယ်ခခင််း သို  မဟုတ် တစက်ကိမ် သို  မဟုတ် တစက်ကိမ်ထက်ပို၍ အ စက်ျရပ်းရချ န ်

ခငင််းပယ်ခခင််းတို  ခဖင  ်ပဋညိောဉ်ကို ရဖောက်ဖျကခ်ခင််းသည် ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်လ ု်းကို ခငင််းဆနခ်ခင််း ခဖစသ်ည် မခဖစသ်ည် 

သို  မဟုတ် ရလျော်ရ က်း ရတောင််းဆိုပိုငခ်ငွ က်ို ရပေါ်ရပါက်ရစသည ် အကကိမ်ကကိမ် ရဖောက်ဖျက်မှု တစ ်ပ် ခဖစသ်ည် 

မခဖစသ်ည် ဆိုသည ်ကိစစမေှာ ပဋညိောဉ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ  ်အမှုကိစစ၏ ခပဿနောမျော်းခဖစ ်ကသည်။ သို   ောတွင ်

ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်လ ု်းကို ခငင််းပယ်ပိုငခ်ငွ မ် ိှရစ ။ 

သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် ဆိပ်ခ တ တော်းပိုင ှ်ငသ်ို  ရပ်းအပ်ခခင််း။ 

၃၉။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်ကို ရဆောင ွ်က်စဉ်အရတောအတွင််း ရ ောင််းချသူသည် အခငွ  ်အမိန  အ်  သို  မဟုတ် လိုအပ်ချက်အ  

ဝယ်ယူသထူ သို   ကုနစ်ည်ကိ ုရပ်းပို   ောတွင ်ဝယ်ယူသကူရဖော်ခပသည်ခဖစရ်စ၊ မရဖော်ခပသည်ခဖစရ်စ ယင််းကုနစ်ည်ကို 

ဝယ်ယူသ ူထ သို   ရပ်းပို  ရ ်းအတွက် သယ်ရဆောငသ်သူို  ရပ်းအပ် ခခင််း သို  မဟုတ် ဆိပ်ခ တ တော်း ပိုင ှ်ငက်ိုရစောင ရ် ှောက် န ်

ရပ်းအပ်ခခင််းသည် ယင််းကုနစ်ည်အော်း ဝယ်ယူသသူို   ရပ်းအပ်သည်ဟု ခမငသ်ောရစ မည်။ 

(၂) ဝယ်ယူသကူ အခခော်းနည််းအခငွ အ်ောဏောရပ်းထော်းပပ ်း မဟုတ်လျှင ်ရ ောင််းချသူသည် ကုနစ်ည်၏ သရ ောသ ောဝနငှ  ်

အမှု၏ ဝန််းကျငအ်ရ ကောင််းခခင််း ော အ ပ် ပ်တို   အရပေါ်မူတည်၍ ဝယ်ယူသ ူကိုယ်စော်းသယ်ရဆောငသ်ခူဖင ခ်ဖစရ်စ၊ 

ဆိပ်ခ တ တော်း ပိုင ှ်ငခ်ဖင  ်ခဖစရ်စ သင ရ်လျော်ရသော ပဋညိောဉ်ကို ချြုပ်ဆို မည်။ ရ ောင််းချသကူ ယင််းသို  ရသော 

ပဋညိောဉ်မျိြု်းချြုပ်ဆိုခခင််း မ ိှသခဖင  ်လ ွှဲရခပောင််းစဉ်တွင ်ခဖစ်ရစ၊ ဆိပ်ခ တ တော်းပိုင ်ှငထ်  ထိန််းသမိ််းထော်းစဉ်တွငခ်ဖစရ်စ 
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ကုနစ်ည်ရပျောက်ဆ ု်းခခင််း သို  မဟုတ် ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းခခင််း ခဖစလ်ျှငသ်ယ်ရဆောငသ်ထူ ခဖစရ်စ၊ ဆိပ်ခ တ တော်း 

ပိုင ်ှငထ် ခဖစရ်စ ရပ်းအပ်ခခင််းကို ဝယ်ယူသကူ မိမိကိုယ်တိုငသ်ို   ရပ်းအပ်သည်ဟု မှတ်ယူခခင််းမခပြု ွှဲ 

ခငင််းပယ်နိငုသ်ည်။ သို  မဟုတ် ပျက်စ ်းဆ ု်းရှု  ်းမှုသည် ရ ောင််းချသ၏ူ တောဝနခ်ဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူနိငုသ်ည်။ 

(၃) အခခော်းနည််းသရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ကုနစ်ည်ကို ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသထူ သို   ပငလ်ယ် ရ ရ ကောင််းအသ ်ုးခပြု၍ 

ရရ ှေ့ရခပောင််းသယ်ယူ ရသော ခ  ်းခဖင  ်ရပ်းပို   ော၌ အောမခ ခပြုလုပ် ပမွှဲ အရခခအရနတွင ်ရ ောင််းချသူသည် ဝယ်ယူသကူို 

ပငလ်ယ် ရ ရ ကောင််းခဖင  ်ရရ ှေ့ရခပောင််းသယ်ယူစဉ် အောမခ ထော်း ှိ န ်အသရိပ်း မည်။ ရ ောင််းချသကူ ထို  သို   အသရိပ်း န ်

ပျက်ကွက်ပါက ကုနပ်စစည််းနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ပငလ်ယ်ရ ရ ကောင််းခဖင  ်ရရ ှေ့ရခပောင််းသယ်ယူစဉ် ရ ောင််းချသထူ တွင ်

တောဝန ် ှိသည်ဟ ုမှတ်ယူ မည။် 

ရဝ်းကွောသည ်အ ပ်၌ ကုနစ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် ောတွင ်ရပေါ်ရပါက်သည ် တောဝန ်ှိမှု။ 

၄၀။ ကုနစ်ည်ရ ောင််းချသသူည် ရ ောင််းချစဉ်က ရ ောင််းချသည ်ရန ောမှတစပ်ါ်း အခခော်း တစရ်န ော၌ ှိရသော ကုနစ်ည်ကို 

ကိုယ်တိုငစ်ွန  စ်ော်းတောဝနယ်ူ၍ ရပ်းအပ် န ်သရ ောတူည  ောတငွ ်ထို  သို  သရ ောတူည ချက်  ှိရသော်လည််း အခခော်းနည််း 

သရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ရရ ှေ့ရခပောင််းသယ်ယူခခင််းရ ကောင  ်ခဖစရ်လ  ှိသည ် ကုနစ်ည် ယိယုွင််းပျက်စ ်းခခင််းနငှ  ်

သက်ဆိုငသ်ည ် စွန်  စော်းတောဝနယ်ူမှုကို ဝယ်ယူသကူခ  မည်။ 

ကုနစ်ည်ကို စစရ်ဆ်း နဝ်ယ်ယူသ၏ူအခငွ အ်ရ ်း။ 

၄၁။ (၁) ဝယ်ယူသကူ ကကိြုတငစ်စရ်ဆ်းမထော်းသည ် ကုနစ်ညက်ို ဝယ်ယူသထူ သို   ရပ်းအပ် ောတွင ်ယင််းကုနစ်ည်သည် 

ပဋညိောဉ်နငှ အ်ည  ဟုတ်မဟုတ်ကိ ုအရသအချောသ ိှိ နအ်လို  ငေှာ အဆိပုါကုနစ်ည်ကို စစရ်ဆ်း န ်သင ရ်လျော်သည ် 

အခငွ အ်လမ််း မ  ိှခွှဲ လျှင ်အဆိုပါကုနစ်ည်ကို လက်ခ ပပ ်းခဖစသ်ည်ဟု မမှတ်ယူ ။ 

(၂) အခခော်းနည််းသရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသထူ သို   ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက ်ရပ်းအပ်သည ်အခါ 

ဝယ်ယူသကူ ကုနစ်ည်သည ်ပဋညိောဉ်နငှ အ်ည  ဟုတမ်ဟုတ်ကိ ုအရသအချောသ ိှိ န ်အလို  ငေှာ ယင််းတို  ကို စစရ်ဆ်း န ်

ရတောင််းဆိုလျှင ်ရ ောင််းချသမူှော ဝယ်ယူသကူို ယင််းကိစစအတွက် သင ရ်လျော်သည ်အခငွ အ်လမ််းရပ်း န ်တောဝန ်ှိသည်။ 

လက်ခ ခခင််း။ 

၄၂။ ဝယ်ယူသကူ ယင််းကုနစ်ည်ကို လက်ခ ပပ ်းရ ကောင််း ရ ောင််းချသထူ သို   အရ ကောင််း ကော်းလျှင ်ခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်ကို 

ဝယ်ယူသထူ လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ပပ ်း ယင််းကုနစ်ည်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ ရ ောင််းချသ၏ူ ပိုငဆ်ိုငမ်ှုနငှ  ်ည ညွတ်ခခင််းမ ှိသည ် 

လုပ်ရဆောငခ်ျက် တစစ် ုတစ ်ောကို ဝယ်ယူသကူ ခပြုလုပ်လျှငခ်ဖစရ်စ၊ သင ရ်လျော်သည ်အချိနက်ောလ ကောခမင ပ်ပ ်းရနောက်မှ 

ကုနစ်ည်ကို မယူလိုခငင််းပယ်ပပ ်းခဖစရ် ကောင််း ရ ောင််းချ သထူ  အရ ကောင််းမ ကော်း ွှဲ ယင််းကုနစ်ည်ကို 

ထိန််းသမိ််းထော်းလျှငခ်ဖစရ်စဝယ်ယူသကူ ကုနစ်ည်ကို လက်ခ ပပ ်းခဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူ မည။် 

ခငင််းပယ်ထော်းသည ်ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသကူခပနပိ်ု   နတ်ောဝနမ် ိှခခင််း။ 

၄၃။ အခခော်းနည််းသရ ောတူည ချက်မ ှိလျှင ်ဝယ်ယူသထူ  ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက ်ရပ်းအပ် ော၌ ဝယယ်ူ သကူ လက်ခ  န ်

ခငင််းပယ်ခငွ  ိှ်သည ်အရလျောက် ဝယ်ယူသကူ ထိုသို  ခငင််းပယ်ခွင  ိှ်သည်။ ရ ောင််းချသထူ  အဆိုပါကုနစ်ည်ကို 
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ခပနလ်ည်ရပ်းပို   န ်ဝယ်ယူသတူွင ်တောဝနမ် ှိရချ။ သို   ောတွင ်ဝယ်ယူသကူ ယင််းကုနစ်ည်ကို လက်ခ  နခ်ငင််းပယ်ရ ကောင််း 

ရ ောင််းချသထူ  အရ ကောင််း ကော်းလျှင ်လ ုရလောက်သည်။ 

ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ်ခခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ရပါ ရလျော ခခင််း သို  မဟုတ် ခငင််းပယ်ခခင််း အတွက် 

ဝယ်ယူသ၏ူတောဝန ်ှိမှု။ 

၄၄။ ကုနစ်ည်ကို ရပ်းအပ် နအ်သင  ိှ်၍ ရပ်းအပ်လိုရ ကောင််းခဖင  ်ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသသူို   ရပ်းအပ်ခခင််းကို 

လက်ခ  နရ်တောင််းဆိုသည ်အခါ ယင််းသို  ရပ်းအပ်ခခင််းကို လက်ခ  န ်ရတောင််းဆိုပပ ်း ရနောက် သင ရ်လျော်သည ်အချိန ်

ကောလအတွင််း ကုနစ်ည်ကိ ုဝယ်ယူသကူ လက်ခ  ယူခခင််းမခပြုလျှင ်ယင််းကွှဲ သို  ရသော ရပ်းအပ်ခခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ 

ရပါ ရလျော ခခင််း သို  မဟုတ် ခငင််းပယ်ခခင််းရ ကောင  ်ခဖစရ်ပေါ်လောရသော ဆ ု်းရှု  ်းမှုတစစ် ုတစ ်ောအတွက် ဝယ်ယူသကူ 

ရ ောင််းချသအူော်း ရပ်းရလျော် န ်တောဝန ် ှိသည ်ခပင ်ကုနစ်ည်ကိ ုထိန််းသမိ််းရစောင ရ် ှောက် သည ်အတွက်လည််း သင ရ်လျော် 

သည ် အခရ က်းရငကွို ရပ်း န ်တောဝန ်ှိသည်။ 

သို   ောတွင ်ကုနစ်ည်ကိုလက်ခ ယူ န ်ဝယ်ယူသကူ ရပါ ရလျော ခခင််း သို  မဟုတ် ခငင််းပယ်ခခင််းမှော ပဋညိောဉ်ကို 

လိုက်နော နခ်ငင််းဆို ောရ ောက်သည ်အချက်တွင ်ရ ောင််းချသ၏ူ အခငွ အ်ရ ်းမျော်းကို ဤပုေမ်ပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ 

ထိခိကု်ခခင််းမ ှိရစ ။ 

 

အခန််း(၅) 

ကုန်စည်ရပေါ်တငွက်ုန်ဖုိ်းမ ရိှရသ်းရသောရ ောင််းချသ၏ူ အခွင အ်ရ ်းမျော်း 

ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသကူို အဓိပပောယ်ရဖော်ခပခခင််း။ 

၄၅။ (၁) ကုနစ်ည်ရ ောင််းချသအူော်း ရဖော်ခပပါကိစစ ပ်မျော်းတွင ်ဤအက်ဥပရေအ  အဓိပပောယ်ဖွင ဆ်ိထုော်း သည  ်

ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသအူခဖစ ်မှတ်ယူ  မည။် 

(က) တနဖိ်ု်းအော်းလ ု်းကို ရပ်းရချခခင််းသို  မဟုတ် ရပ်းသငွ််း နက်မ််းလှမ််းခခင််း မခပြုသည ် အခါ၊ 

(ခ) ရငလွ ွှဲလက်မှတ်သို  မဟုတ် အခခော်းလ ွှဲရခပောင််းနိငုရ်သော စောချြုပ်စောတမ််းကို စည််းကမ််းချက်ခဖင  ်

ရပ်းရချခခင််းအခဖစ ် ှိပပ ်းရနောက် ယင််းရငလွ ွှဲလက်မှတ် သို  မဟုတ် စောချြုပ်စောတမ််းကိ ုလက်မခ ခခင််း ရ ကောင  ်

စည််းကမ််းချက်ကို ရကျပွနရ်အောင ်မရဆောင ွ်က်နိငုသ်ည ်အခါ။ 

(၂) ဤအခန််း၌ “ရ ောင််းချသ”ူ ဆိုသည ်စကော်း ပ်တွင ်ရ ောင််းချသ ူအရနအထော်း  ှိသ ူမည်သမူဆို ပါဝငသ်ည်။ ဥပမော - 

ကုနတ်ငလ်က်မှတ် ထုတ်ရပ်းခခင််းခဖင  ်လ ွှဲအပ်ခခင််းခ  ရသော ရ ောင််းချသ၏ူ ကိုယ်စော်းလှယ်တစဦ််း၊ သို  မဟုတ် ကုနစ်ည် 

ရပ်းပို  သတူစဦ််း၊ သို  မဟုတ် ကိုယ်တိုငရ်ငရွပ်းရချပပ ်းရသော သို  မဟုတ် ကုနဖိ်ု်းရင ွအတွက် တိုက်ရိုက် တောဝန ်ှိရသော 

ကိုယ်စော်းလှယ်တို  ခဖစသ်ည်။ 

ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသူ၏အခငွ အ်ရ ်းမျော်း။ 
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၄၆။ (၁) ဤအက်ဥပရေနငှ  ်တည်ဆွှဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်၏ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက် အထော်းခပြု၍ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုကို 

ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲရခပောင််းရပ်းပပ ်း ခဖစလ်င က်စော်း ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ကုနစ်ည်ရ ောင််းချသတူွင ်ဥပရေသရ ော 

သက်ရ ောက်မှုအ - 

(က) ကုနစ်ည်ကိုမိမိလက်ဝယ် ှစိဉ်၊ တနဖိ်ု်းအတွက် ၄င််းကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်၊ 

(ခ) ဝယ်ယူသသူည် လူမွွှဲ ရခေါ် ရ က်းပမ မရပ်းဆပ်နိငုသ် ူခဖစသ်ည ်အချက်တွင ်မိမိလက်ဝယ် ှိခခင််းမှ 

ကင််းလွတ်ပပ ်းရနောက် သယ်ရဆောငဆ်ွှဲ လမ််းခ  ်း တွင ်ယင််းကုနစ်ည်ကို တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ ၊် 

(ဂ) ဤအက်ဥပရေ၏ ကန  သ်တ်ချက်နငှ အ်ည  ခပနလ်ည်ရ ောင််းချ ပိုငခ်ငွ  ် ှိသည်။ 

(၂) ပစစည််းပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို ဝယ်ယူသထူ သို   လ ွှဲရခပောင််းရပ်းပပ ်းမဟုတ်လျှင ်ကုနဖိ်ု်း မ ရသ်းရသော ရ ောင််းချ သ၌ူ 

အခခော်းရသောသက်သောခငွ မ်ျော်းအခပင ်ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသသူို   လ ွှဲရခပောင််းရပ်းပပ ်းခဖစသ်ည် အခါ 

ကုနစ်ည်သယ်ရဆောငဆ်ွှဲ လမ််းခ  ်း တွင ်လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ န်ငှ  ့်  ့  ်တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ တ်ို  နငှ  ်အလော်းတူနငှ  ်ထပ်တ ူ

အခငွ အ်ရ ်း ခဖစသ်ည ် လ ွှဲရခပောင််းရပ်းခခင််းမခပြု ွှဲထော်းပိုငခ်ငွ  ိှ်သည်။ 

ကုန်ဖုိ်းမ ရိှရသ်းရသောရ ောင််းချသ၏ူကုန်စည်ကို လက်ဝယထ်ော်းပုိငခ်ွင  ်

ရ ောင််းချသူ၏ လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ ။် 

၄၇။ (၁) ဤအက်ဥပရေပါ ခပဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ ကုနစ်ည ်လက်ဝယ် ှိပပ ်း ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော 

ရ ောင််းချသမူှော ရအောက်ပါ အရခခအရနမျော်း တွင ်ကုနဖိ်ု်းရပ်းရချခခင််း သို  မဟုတ် ကုနဖိ်ု်းရပ်းသငွ််း န ်ကမ််းလှမ််းခခင််း 

ရဆောင ွ်က်သည်အထိ ၎င််းကုနစ်ည်ကို လကဝ်ယ် ဆက်လက် ထော်းပိုငခ်ငွ  ် ှိသည်။ ၎င််းတို  မှော– 

(က) ကုနဖိ်ု်းရငကွို အရ က်းခဖင ရ်ပ်းရချခခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ သတ်မှတ်ချက် တစစ် ုတစ ်ော မ ှိ ွှဲ ကုနစ်ည်ကို 

ရ ောင််းချပပ ်းသည ်အခါ၊ 

(ခ) ကုနစ်ည်ကို အရ က်းခဖင  ်ရ ောင််းချပပ ်းသည ်အချက်တွင ်အရ က်းရပ်းဆပ်  မည ် သက်တမ််းကောလ 

ကုနဆ် ု်းသေွာ်းသည ်အခါ၊ 

(ဂ) ဝယ်ယူသသူည် လူမွွှဲအခဖစခ် ယူသည ်အခါ။ 

(၂) ရ ောင််းချသသူည် ဝယ်ယူသအူတွက် ကိုယ်စော်းလှယ် သို  မဟုတ် ယ ုမှတ်အပ်နှ ခခင််း ခ  သအူခဖစခ်ဖင  ်ကုနစ်ည်ကို 

လက် ှိခဖစရ်သော်ခငော်းလည််း ကုနစ်ည် လက်ဝယ် ထော်းပိုငခ်ငွ က်ို ကျင သ် ်ုးရဆောင ွ်က် နိငုသ်ည်။ 

တစစ်တိ်တစပိ်ုင််းရပ်းအပ်ခခင််း။ 

၄၈။ ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသ ူတစဦ််းတစရ်ယောက်က ကုနစ်ည်တစစ်တိ်တစပိ်ုင််းကို လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် ောတွင ်

ကုနစ်ည်လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ က်ို စွန  လ် တ်သည ် သရ ောတူည ချက် တစခ်ခုကုိုခပသသည ်အရနခဖင  ်

ဝန််းကျငအ်ရ ကောင််းခခင််း ောအ  ၎င််းကုနစ်ည် တစစ်တိ်တစရ်ေသကို လ ွှဲရခပောင််းခခင််းမဟုတ်လျှင ်ကျန ်ှိရသော 

ကုနစ်ည်အရပေါ်တွင ်ကုနစ်ညလ်က်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ က်ို ကျင သ် ်ုး ရဆောင ွ်က် နိငုသ်ည်။ 

လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ ပ်ပ ်းဆ ု်းခခင််း။ 
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၄၉။ (၁) ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသူသည် ရဖော်ခပပါအချက်မျော်းတွင ်၎င််း၏ကုနစ်ည်ကို 

လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ ဆ် ု်းရှု  ်းသည်- 

(က) ၄င််းက ကုနစ်ည်စ မ ခန  ခ်ွွှဲပိုငခ်ငွ က်ို ခခင််းချက်မထော်း ွှဲ ဝယ်ယူသထူ သို   ကုနစ်ည်ကို ရပ်းပို  ရ ်း အတွက ်

သယ်ရဆောငသ်တူစဦ််းတစရ်ယောက်ထ  သို  မဟုတ် အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သထူ သို   ကုနစ်ည်ကို လက်ရ ောက ်

ရပ်းအပ်သည ်အခါ၊ 

(ခ) ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ၎င််း၏ကိုယ်စော်းလှယ်သည် ကုနစ်ညက်ို တ ော်းဝင ်လက် ှိ ယူသည ်အခါ၊ 

(ဂ) ယင််းကို စွန  လ် တ်သည ်အခါ။ 

(၂) ယင််းကွှဲ သို   ကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ိှ်ပပ ်း ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသသူည် ကုနစ်ည်မျော်း၏ 

တနဖိ်ု်းအတွက် ေ က    ိှပပ ်းခဖစရ် ုမျှခဖင  ်ကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်ဆ ု်းရှု  ်းခခင််း မ ှိရစ ။ 

လမ််းခ ြီ်း၌ တော်းဆြီ်းခခင််း 

လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ ။် 

၅၀။ ဤအက်ဥပရေပါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသသူည် 

လူမွွှဲအခဖစခ် ယူသည ်အခါတွင ်ကုနစ်ည်လက် ှိထော်းခခင််းကို လ ွှဲရခပောင််းရပ်းပပ ်းသည ် ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်း 

ရသောရ ောင််းချသသူည် ကုနစ်ည်ကို လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ  ိှ်သည်။ ဆိုလိုသည်မေှာ ၎င််းသည် ကုနစ်ည်ကိ ု

သယ်ရဆောငရ်နသည ်ကောလပတ်လ ု်း ခပနလ်ည်၍ လက်ဝယထ်ော်းပိုငခ်ငွ  ိှ်သည ် အခပင ်ကုနဖိ်ု်းရငရွပ်းရချပပ ်း သို  မဟုတ် 

ရပ်းသငွ််း န ်ကမ််းလှမ််းပပ ်းသည ် တိုငရ်အောင ်ကုနစ်ည်ကို ဆက်လက် ထိန််းသမိ််းထော်းခငွ  ိှ်သည်။ 

ကုနစ်ည်သယ်ရဆောငခ်ခင််း၏  ကောခမင ခ်ျိန။် 

၅၁။ (၁) ကုနစ်ည်ကိ ုဝယ်ယူသထူ သို   ရပ်းပို  ရ ်းအတွက် သယ်ရဆောငသ် ူတစဦ််းဦ်းထ သို   ခဖစရ်စ သို  မဟုတ် 

အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သတူစဦ််းဦ်းထ သို  ခဖစရ်စ လက်ရ ောက် လ ွှဲရခပောင််းရပ်းသည ်အချိနမ်ှစ၍၊ ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် 

၎င််း၏ ကိုယ်စော်းလှယ်က အဆိုပါ သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် ယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သ ူထ မှ ကုနစ်ည ်လ ွှဲရခပောင််း 

 ယူသည ်အချိနထ်ိ အချိနက်ောလကို လမ််းခ  ်း၌ ကုနစ်ည်သယယ်ူ ပို  ရဆောငသ်ည်  ကောလအခဖစ ်မှတ်ယူသည။် 

(၂) ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ယင််းကိစစအတွက် ရဆောင ွ်က်ရသော ၎င််း၏ ကိုယ်စော်းလှယ်က သက်မှတ် ထော်းသည  ်

ပို  ရဆောင ်မည ်ရန ောသို  မရ ောက်မ  ကုနစ်ည်ကိ ုလက်ရ ောက် ယူလိုက်ပါက ခ  ်းစဉ် ပပ ်းစ ်းသည်။ 

(၃) ကုနစ်ည်သည် သတ်မှတ်ထော်းသည ်ရန ောသို  ရ ောက် ိှပပ ်းရနောက် သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် အခခော်း 

ယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သတူစဦ််းက ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ၎င််း၏ ကိုယ်စော်းလှယ်ထ သို   ကုနစ်ည်ကို 

၄င််းကိုယ်စော်းလက်ဝယ်ထော်း ှိရ ကောင််း၊ ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ၎င််း၏ကိုယ်စော်းလှယ်၏ ယ ုမှတ် အပ်နှ ခ  သအူခဖစခ်ဖင  ်

ဆက်လက်၍ လက် ှိထော်း ှိရ ကောင််း ဝနခ် အတည်ခပြုပါက ပစစည််းလ ွှဲရခပောင််းခခင််း ပပ ်းစ ်းသည ်အခပင ်ယင််းကုနစ်ည်ကို 

ရနောက်ထပ်ပို  ရဆောင ်န ်ရနောကထ်ပ်ခ  ်းဆ ု်း ရန ော တစရ်န ောကို ဝယ်ယူသကူ ည နခ်ပရခပောဆိထုော်းပပ ်းခဖစခ်ခင််းမှော 

အဓိကမကျ။ 
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(၄) ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသကူ လက်မခ  ွှဲခငင််းဆိုပပ ်း သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် ယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သ၏ူ လက်ဝယ်တွင ်

ကုနစ်ည်ဆက်လက် ှိရနရသော်လည််း ရ ောင််းချသကူ ကုနစ်ညက်ို ခပနလ်ည်လက်ခ  န ်ခငင််းဆိုသည ်တိုငရ်အောင ်ခ  ်းစဉ် 

ပပ ်းဆ ု်းသည်ဟု မှတ်ယူခခင််းမခပြု ။ 

(၅) ကုနစ်ည်ကို ဝယယ်ူသကူ ငေှာ်း မ််းထော်းရသော သရ ဘောရပေါ်သို   ပို  ရဆောငပ်ပ ်းသည ် အခါတွင ်ကုနစ်ည်မှော ဝယ်ယူသ၏ူ 

သယ်ရဆောငသ်အူခဖစခ်ဖင ရ်သော်လည််းရကောင််း၊ ဝယ်ယူသ၏ူ ကိုယ်စော်းလှယ် အခဖစခ်ဖင ရ်သော်လည််းရကောင််း 

သရ ဘောရ ယောဉ်မ ်း လက်ဝယ် ှိခခင််း မ ှိခခင််း ဆိုသည ်အချက်သည် ကိစစတစခ်ခုျင််း၏ အရ ကောင််းခခင််း ောအရပေါ် 

မူတည်သည်။ 

(၆) သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သကူ ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ၎င််း၏ ကိုယ်စော်း လှယ်ထ သို   

ကုနစ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် န ်မေှာ်းယွင််းစွောခငင််းပယ်လျှင ်ခ  ်းစဉ်ပပ ်းဆ ု်းသည်ဟု မှတ်ယူ သည်။ 

(၇) ကုနစ်ည်တစစ်တိ်တစရ်ေသကို ဝယ်ယူသ ူသို  မဟုတ် ၎င််း၏ကိုယ်စော်းလှယ်ထ သို   ပို  ရဆောငပ်ပ ်း သည ်အခါ၊ 

ထိုသို  တစစ်တိ်တစရ်ေသပို  ရဆောငခ်ခင််းသည် ကုနစ်ည်ကို အော်းလ ု်းလက် ှိခဖစခ်ခင််းမှ စွန  လ် တ်ရ ကောင််း 

သရ ောတူည ချက် တစစ် ုတစ ်ော ကွှဲ သို  ရသော ဝန််းကျငအ်ရ ကောင််းခခင််း ော တစ ်ပ် ပ် မ ိှခွှဲ လျှင ်ကျနက်ုနစ်ည ်

တစစ်တိ်တစရ်ေသကို လ ွှဲရခပောင််းခခင််းမ ှိ ွှဲ ခ  ်းစဉ်၌ တော်းဆ ်းနိငုသ်ည်။ 

လမ််းခ  ်း၌တော်းဆ ်းခခင််းကို မည်ကွှဲ သို  ရဆောင ွ်က်ခခင််း။ 

၅၂။ (၁) ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသသူည် ကုနစ်ည်ကို အမှနတ်ကယ်လက် ှိ ယူထော်းခခင််း ခဖင ရ်သော် လည််းရကောင််း၊ 

သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် ကုနစ်ည်လက်ဝယ် ှိရသော အခခော်းယ ုမှတ်အပ်နှ ခ  သသူို   

အရ ကောင််း ကော်းခခင််းခဖင ရ်သော်လည််းရကောင််း ကုနစ်ည်ကို လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းနိငုသ်ည ် အခငွ အ်ရ ်းကို ကျင သ် ်ုးနိငုသ်ည်။ 

အဆိုပါ အရ ကောင််း ကော်းစောကို ကုနစ်ည်ကိ ုအမှနတ်ကယ ်လက်ဝယ်ပိုငဆ်ိုငသ် ူထ ရသော်လည််းရကောင််း၊ 

၎င််း၏အကက ်းအကွှဲထ ရသော်လည််းရကောင််း ရပ်းပို  နိငုသ်ည်။ ေတုိယအချက် ခဖစသ်ည ် အရ ကောင််း ကော်းစောရပ်းပို   ော၌ 

အမှနတ်ကယ်ထိရ ောက်မှု ှိရစရ ်းအတွက် အဆိပုါ အရ ကောင််း  ကော်းစောကို ကုနစ်ည်ကို ဝယ်ယူသထူ သို   ပို  ရဆောငခ်ခင််းကို 

အချိနမ် တော်းဆ ်းနိငု ်န ်အကက ်းအကွှဲမှ ၎င််း၏ ဝနထ်မ််း သို  မဟတု် ကိုယ်စော်းလှယ်သို   ဆက်သယွ်နိငုသ်ည ် အချိနန်ငှ  ်

အရခခအရနတွင ်သင ရ်လျော် လ ုရလောက်သည ် လ ု  လစိုက်ထုတ်ခခင််းခဖင  ်ရပ်းပို    မည်။ 

(၂) ရ ောင််းချသမူှ သယ်ရဆောငသ် ူသို  မဟုတ် ကုနစ်ည်လက် ှိခဖစရ်သော အခခော်းယ ုမှတ် အပ်နှ ခ  သထူ သို   

လမ််းခ  ်း၌ကုနစ်ည်ကို တော်းဆ ်းမည ် အရ ကောင််း ကော်းစောကို ရပ်းပို  သည ် အချိနတ်ွင ်၎င််းက ကုနစ်ည်ကို 

ရ ောင််းချသူသို  ခဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချသ ူည န ်ကော်းသည ်အတိုင််းခဖစရ်စ ခပနလ်ည်လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် မည်။ ထိုကွှဲ သို   

ခပနလ်ည် လက်ရ ောက်ရပ်းအပ် ောတွင ်ကုနက်ျစ ိတမ်ျော်းကို ရ ောင််းချသကူ ကျခ  မည်။ 

ဝယယ်သူနူငှ ရ် ောင််းချသတူို   လ ွဲရခပောင််းခခင််း 

ဝယ်ယူသကူတစဆ်င ရ် ောင််းချခခင််း သို  မဟုတ် ရပါငန်ှ ခခင််း၏အကျိြု်းသက်ရ ောက်မှု။ 

၅၃။ (၁) ဤအက်ဥပရေပါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသ၏ူ ကုနစ်ည်မျော်းကို 

လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် ကုနစ်ည်မျော်းကိ ုလမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ သ်ည် ရ ောင််းချသူ၏ 
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သရ ောတူည ချက်မ ှိ ွှဲ ဝယ်ယူသကူ ၎င််းကုနစ်ည်မျော်းကို ရ ောင််းချခခင််း သို  မဟုတ် အခခော်းစ မ ခန  ခ်ွွှဲမှု 

တစ ်ပ် ပ်ခပြုလုပ်ခခင််းခဖင  ်ရ ောင််းချသအူော်း ထိခိကု်မှုမ ှိရစ ၊ 

သို   ောတွင ်ကုနစ်ည် ပိုငဆ်ိုငရ် ကောင််း စော ွက်စောတမ််း တစစ် တုစ ်ောကို ယင််း ကုနစ်ည် ဝယ်ယူသအူခဖစ ်သို  မဟုတ် 

ပိုငဆ်ိုငသ်အူခဖစခ်ဖင  ်လူတစဦ််းတစရ်ယောက်သို   ထုတ်ရပ်းခခင််း သို  မဟုတ် ဥပရေနငှ် အည  လ ွှဲရခပောင််းခခင််းကို 

ရဆောင ွ်က်ပပ ်းသည ်ခပင ်ထိုသကူ ယင််းစော ွက် စောတမ််းကို တခခော်းသတူစဦ််းထ သို   အဖို်းစော်းနော်းအတွက် သရ ောရုိ်းခဖင  ်

 ယူသတူစဦ််းအော်း လွွှဲရခပောင််းရပ်းသည ်အချက်တွင ်ရနောက်ဆ ု်း ရဖော်ခပပါ လ ွှဲရခပောင််းခခင််းကို ရ ောင််းချခခင််း နည််းလမ််း 

ခဖင  ်ရဆောင ွ်က်ပပ ်းမှသောလျှင ်ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသူ၏ ကုနစ်ည်ကို လကဝ်ယ် ထော်းပိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် 

လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ  ်ပျက်ခပယ်သည်။ ရနောက်ဆ ု်းရဖော်ခပပါ လ ွှဲရခပောင််းခခင််းကို တနဖိ်ု်းအတွက် 

ရပါငန်ှ ခခင််းခဖင ရ်သော် လည််းရကောင််း၊ အခခော်းစ မ ခန  ခ်ွွှဲခခင််းခဖင  ်ရသော်လည််းရကောင််း ခပြုလုပ်ခွှဲ မှသောလျှင ်

ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသူ၏ကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ်ထော်းပိငုခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ က်ို 

လ ွှဲရခပောင််းရပ်းခခင််း ခ  သ၏ူ အခငွ အ်ရ ်းမျော်းကို အရထောကအ်ထော်းခပြု၍ ကျင သ် ်ုး မည်။ 

(၂) လ ွှဲရခပောင််းခခင််းကို ရပါငန်ှ ခခင််းနည််းလမ််းခဖင  ်ရဆောင ွ်က် ောတွင ်ကုနဖိ်ု်း မ  ှိရသော ရ ောင််းချသကူ 

ပထမအဆင အ်ော်းခဖင  ်ရပါငန်ှ ခခင််းခဖင  ်လ ုရလောက်ရသော ရငပွမောဏကို  ှိ န ်အရပါငခ် သကူို လိုအပ်သည်သောမက 

အရပါငခ် သ၏ူ လက်ဝယ်တွင ်ှိရသော ၎င််းဝယ်ယူသူ၏ အခခော်းကုနစ်ည် သို  မဟုတ် အောမခ ပစစည််း မျော်းကိုလည််း 

တတ်နိငုသ်မျှ လိုအပ်နိငုသ်ည်။ 

ကုနစ်ည်သယ်ယူဆွှဲကောလ၌သမိ််းထော်းခခင််းသို  မဟုတ်လမ််းခ  ်း၌တော်းဆ ်းခခင််းသည် ရ ောင််းချခခင််း ကို သောမနအ်ော်းခဖင  ်

ပျက်ခပယ်ရစသည်မဟုတ်။ 

၅၄။ (၁) ဤပုေမ်ပါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ အရ ောင််းပဋညိောဉ် တစ ်ပ်သည် ကုနဖိ်ု်း မ  ှိရသော 

ရ ောင််းချသူ၏ကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ က်ို ကျင သ် ်ုးရ ုမျှခဖင  ်ပျက်ခပယ်ခခင််း 

မ ှိ။ 

(၂) ကုနစ်ည်သည် ပုပ်သိ်ုးပျက်စ ်းလွယ်ရသော ကုနစ်ည်ခဖစသ်ည ် အခါတွင ်လည််းရကောင််း၊ ကုနစ်ည်ကိ ု

လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ က်ို ကျင သ် ်ုးနိငုရ်သော ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသကူ 

ကုနစ်ည်ကို ခပနလ်ည်ရ ောင််းချနိငု ်န ် ည် ွယ်၍ ဝယယ်ူသသူို   အရ ကောင််း ကော်း သည ်အခါတွငလ်ည််းရကောင််း 

ဝယ်ယူသကူ သင ရ်လျော်သည ်အချိနအ်ရတောအတွင််း ကုနဖိ်ု်းရငရွပ်းရချခခင််း သို  မဟုတ် တငသ်ငွ််းခခင််းကို 

ရဆောင ွ်က် နပ်ျက်ကွက်ပါက ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော ရ ောင််းချသူသည် သင ရ်လျော်သည ် အချိနအ်တွင််း ကုနစ်ည်ကို 

ခပနလ်ည်ရ ောင််းချနိငုသ်ည ်အခပင ်မူလဝယ်ယူသထူ မှ စောချြုပ်စည််းကမ််း ရဖောက်ဖျက်ခခင််းရ ကောင  ်ခဖစရ်ပေါ်လောရသော 

ဆ ု်းရှု  ်းမှုမျော်းအတွက် နစန်ောရ က်းကို   ှိနိငုသ်ည်။ သို  ရသော် ဝယ်ယူသသူည် ထိုကွှဲ သို  ကုနစ်ည်ကို ခပနလ်ည ်

ရ ောင််းချ ောမှ  ှိရသော အကျိြု်းအခမတ်မျော်းကို   ိှပိုငခ်ငွ မ် ိှ။ အကယ်၍ အဆိုပါ အရ ကောင််း ကော်းစောကို 

ရပ်းပို  ထော်းခခင််းမ ိှပါက ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသ်းရသော ရ ောင််းချသကူ အဆိုပါနစန်ောရ က်းကို  ယူပိုငခ်ငွ မ် ိှသည ်အခပင ်

ဝယ်ယူသကူ ခပနလ်ည်ရ ောင််းချသည ် ကုနစ်ည်အရပေါ်တွင ်အကျိြု်းအခမတ်  ှိပါက  ယူပိုငခ်ငွ  ် ှိသည်။ 
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(၃) ကုနစ်ည်ကို လက်ဝယ်ထော်းပိုငခ်ငွ  ်သို  မဟုတ် လမ််းခ  ်း၌ တော်းဆ ်းပိုငခ်ငွ က်ို ကျင သ် ်ုးရသော ကုနဖိ်ု်းမ  ှိရသော 

ရ ောင််းချသကူ ကုနစ်ည်ကို ခပနလ်ည် ရ ောင််းချ ောတွင ်ဝယ်ယသူကူ ၎င််းခပနလ်ည် ရ ောင််းချခခင််းအတွက် အရ ကောင််း 

 ကော်းစောကို မူလဝယ်ယူသထူ  ရပ်းပို   ခွှဲ ခခင််းမ ိှရသော်ခငော်းလည််း မူလဝယ်ယူသနူငှ  ်ဆန  က်ျင၍် ယင််းကုနစ်ည် 

ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို ရကောင််းစွော  ှိသည် ။ 

(၄) ဝယ်ယူသကူ ပျက်ကွက်လျှင ်ရ ောင််းချသကူ ကုနစ်ည်ခပနလ်ည် ရ ောင််းချခငွ က်ို အတိအလင််း အော်းခဖင  ်

ချနလ်ှပ်ထော်းခွှဲ ပပ ်း ဝယ်ယူသကူ ပျက်ကွက်မှုခပြုလုပ်သည ်အခါ၌ ကုနစ်ည်ကို ခပနလ်ည် ရ ောင််းချသည ်အချက်တွင ်

မူလအရ ောင််းပဋညိောဉ်သည် ပျက်ခပယ်သေွာ်းသည်။ သို  ရသော် နစန်ောရ က်း အတွက် ရ ောင််းချသတူွင ် ှိရသော 

ရတောင််းဆိုပိုငခ်ငွ  ်တစစ် ုတစ ်ောကိ ုထိခိကု်ရစသည် မဟုတ်။ 

 

အခန််း ၆ 

ပဋညိောဉ်ချျို်းရဖောကမ်ှုအတကွ် စွွဲဆိသုည ်တ ော်းမမှုမျော်း 

ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းအတွက်စွွှဲဆိုသည  ်တ ော်းမမှု။ 

၅၅။ (၁) အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်အ  ကုနစ်ည ်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို ဝယ်ယူသသူို   လ ွှဲအပ်ပပ ်း သည ်ရနောက် ဝယ်ယူသကူ 

ပဋညိောဉ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ အ်ည  ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းရပ်းရချ န ်မတ ော်း ပျက်ကွက် လျှငခ်ဖစရ်စ၊ သို  မဟုတ ်

ခငင််းဆနလ်ျှငခ်ဖစ်ရစ ရ ောင််းချသကူ ၄င််းဝယ်ယူသကူို ကုနစ်ည် တနဖိ်ု်းအတွက် တ ော်းစွွှဲဆိ ုနိငုသ်ည်။ 

(၂) အရ ောင််းပဋညိောဉ်အ  ကုနစ်ည်ရပ်းအပ်ခခင််းကို ပဓောနမထော်း ွှဲ ကုနစ်ည် ရပ်းအပ်သည  ်ရန  ၌ ရပ်းရချမည ် 

ကုနဖိ်ု်းရငကွို ဝယ်ယူသကူ ရပ်းရချ န ်မတ ော်း ပျက်ကွက်လျှငခ်ဖစရ်စ၊ ခငင််းဆနလ်ျှငခ်ဖစ်ရစ ကုနစ်ည်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို 

ဝယ်ယူသထူ  မလ ွှဲရခပောင််း ရသ်းသည ်ခပင ်ပဋညိောဉ်အတွက် ကုနစ်ည် ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ က်ို လ ွှဲအပ်ခခင််းမ ှိရသ်းပါက 

ရ ောင််းချသူသည် ဝယ်ယူသကူို ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းအတွက ်တ ော်းစွွှဲဆို နိငုသ်ည်။ 

လက်မခ သည ်အတွက်နစန်ောရ က်း။ 

၅၆။ ဝယ်ယူသကူ ကုနစ်ည်ကိ ုလက်ခ  နန်ငှ တ်နဖိ်ု်းရငရွပ်းရချ န ်မတ ော်းပျက်ကွက်လျှင ်ခဖစရ်စ၊ ခငင််းဆနလ်ျှငခ်ဖစရ်စ 

ရ ောင််းချသကူ ၄င််းဝယ်ယူသကူို ယင််းသို   လက်မခ ခခင််းအတွက် နစန်ောရ က်း အလို  ငေှာ တ ော်းစွွှဲဆိုနိငုသ်ည်။ 

လက်ရ ောက်မရပ်းအပ်သည ်အတွက် နစန်ောရ က်း။ 

၅၇။ ရ ောင််းချသကူ ဝယ်ယူသသူို   ကုနစ်ည်မျော်းကိ ုရပ်းအပ် န ်မတ ော်းပျက်ကွက်လျှငခ်ဖစရ်စ၊ ခငင််းဆနလ်ျှငခ်ဖစရ်စ 

ဝယ်ယူသကူ ၄င််းရ ောင််းချသကူို ကုနစ်ည်လက်ရ ောက် မရပ်းအပ်သည ်အတွက် နစန်ောရ က်း လိုမှုခဖင  ်တ ော်းစွွှဲဆိ ု

နိငုသ်ည်။ 

သ ်းခခော်းရဆောင ွ်က်ချက်။ 

၅၈။ သ ်းခခော်းသက်သောခငွ အ်က်ဥပရေ အခန််း ၂ ပါခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်းခပြု၍ သ ်းခခော်းကုနစ်ည် သို  မဟုတ် 

ခွွှဲခခော်းသတ်မှတ်ထော်းသည ် ကုနစ်ည်ကိ ုရပ်းအပ် န ်ပဋညိောဉ် ရဖောက်ဖျက်ခခင််းရ ကောင  ်စွွှဲဆိုသည ် မည်သည ် 

တ ော်းမမှုတွငမ်ဆိ ုနစန်ောရ က်းရပ်း ော၌ ကုနစ်ည ်ဆက်လကထ်ော်း ိှခငွ က်ို တ ော်းပပိြုငသ်ို   မရပ်းအပ် ွှဲ ပဋညိောဉ်အတိုင််း 
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သ ်းခခော်းရဆောင ွ်က် မည်ဟု ရ ု်းရတော်က သင သ်ည်ထငခ်မငလ်ျှင ်တ ော်းလို၏ ရလျှောက်ထော်းချက်အ  

ချမှတ်သည ်ေ က  ခဖင  ်ရဆောင ွ်က်နိငုသ်ည်။ ၄င််းေ က  မှော စည််းကမ််းကန်  သတ်ချက် မခပြု ွှဲရသော်လည််းရကောင််း၊ 

နစန်ောရ က်း မျော်း၊ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းရပ်းရချခခင််း သို  မဟုတ် အခခော်းနည််းရပ်းရချခခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ ရ ု်းရတော်က 

သင သ်ည်ထငခ်မငလ်ျှင ်ကန  သ်တ်ချက်မျော်း၊ စည််းကမ််း ချက်မျော်းနငှ ရ်သော်လည််းရကောင််း ခဖစန်ိငုသ်ည် အခပင ်

ေ က  မချမှတ်မ  မည်သည  ်အချိနက်ောလ၌မဆိ ုတ ော်းလိုက ရလျှောက်ထော်းနိငုသ်ည်။ 

အောမခ ချက်ချိြု်းရဖောက်မှုအတွက်သက်သောခငွ ။် 

၅၉။ (၁) ရ ောင််းချသကူ အောမခ ချက်ချိြု်းရဖောက်လျှငခ်ဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချသ၏ူ မည်သို  ရသော စည််းကမ််းချက် ကိုမဆိ ု

ချိြု်းရဖောက်ခခင််းအခဖစ ်ဝယ်ယူသကူ ရ ွ်းချယ်လျှငခ်ဖစရ်စ၊ မခဖစမ်ရန ရဆောင ွ်က် လျှငခ်ဖစရ်စ၊ ဝယ်ယူသသူည် 

၄င််းအောမခ ချက် ချိြု်းရဖောက်ခခင််းအရ ကောင််းခဖင  ်ကုနစ်ည်ကို ခငင််းပယ်ပိုငခ်ငွ မ် ိှ။ သို   ောတွင ်၄င််းဝယ်ယူသကူ- 

(က) ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ယုတ်ရလျော  ောတွငခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ပရပျောက် ော တွင ်ခဖစရ်စ 

အောမခ ချက်ချိြု်းရဖောက်ရ ကောင််း ရ ောင််းချသနူငှ  ်ဆန  က်ျင၍် အဆိုခပြုနိငုသ်ည်၊ သို  မဟုတ် 

(ခ) အောမခ ချက်ချိြု်းရဖောက်ခခင််းအတွက် နစန်ောရ က်းအလို  ငေှာ ရ ောင််းချသကူို တ ော်းစွွှဲဆိုနိငုသ်ည်။ 

(၂) ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းယုတ်ရလျော  ောတွငခ်ဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ပရပျောက် ောတွငခ်ဖစရ်စ အောမခ ချက် ချိြု်းရဖောက်ရ ကောင််း 

ဝယ်ယူသကူ အဆိုခပြု ောတွင ်၄င််း၌ ယင််းသို   အောမခ ချက်ချိြု်းရဖောက်ခခင််းအတွက် ရနောက်ထပ် နစန်ောမှုခ စော်း လျှင ်၄င််း 

ဝယ်ယူသ၏ူ တ ော်းစွွှဲဆိုခခင််းကို တော်းခမစခ်ခင််းမ ှိ။ 

သတ်မှတ်ထော်းသည ်ရန   က်မတိုငမ်  ပဋညိောဉ်ကိုခငင််းပယ်ခခင််း။ 

၆၀။ ရ ောင််းချသကူရသော်လည််းရကောင််း၊ ဝယ်ယူသကူရသော်လည််းရကောင််း ကုနစ်ည်လက်ရ ောက် 

ရပ်းအပ် မည ်ရန   က်မတိုငမ်  ပဋညိောဉ်ကိ ုခငင််းပယ်လျှင ်တခခော်း က်က ပဋညိောဉ် တည် ိှပပ ်းသကွှဲ သို   

မှတ်ယူနိငုသ်ည ်ခပင ်ကုနစ်ည်လက်ရ ောက် ရပ်းအပ် မည ် ရန   က်တိုငရ်အောင ်ရစောင ဆ်ိုင််းရနနိငုသ်ည်။ သို  မဟုတ် 

၄င််းပဋညိောဉ်ပျက်ခပယ်ရ ကောင််း မှတ်ယူနိငုသ်ည ်ခပင ်ပဋညိောဉ်ချိြု်းရဖောက်ခခင််းအတွက် နစန်ောရ က်း အလို  ငေှာ 

တ ော်းစွွှဲဆိုနိငုသ်ည်။ 

နစန်ောရ က်းနငှ အ်ထူ်းနစန်ောရ က်းတို  နငှ စ်ပ်ဆိုငသ်ည ်အတို်းရင။ွ 

၆၁။ (၁) ဥပရေအ  အတို်းရင ွသို  မဟုတ် အထူ်းနစန်ောရ က်း  ထိုက်ခငွ  ိှ်သည ် အမှုတစစ်  ုတစ ်ောတွင ်

ရ ောင််းချသကူရသော်လည််းရကောင််း၊ ဝယ်ယူသကူရသော်လည််းရကောင််း အတို်းရင ွသို  မဟုတ် အထူ်း နစန်ောရ က်း 

ခပနလ်ည်ရတောင််းဆိုပိုငခ်ငွ က်ိုခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းရပ်းရချ န ်ပျက်ကွက်သည် အတွက် ၄င််းရပ်းရချပပ ်းရငမွျော်း 

ခပနလ်ည်ရတောင််းဆိုပိုငခ်ငွ က်ိုခဖစရ်စ ဤအက်ဥပရေပါ မညသ်ည ်အချက်ကမျှ ထိခိကု်မှုမ ှိရစ ။ 

(၂) တစစ် ုတစ ်ော ဆန  က်ျငက်ွွှဲလွွှဲသည ်ပဋညိောဉ် မ ိှခွှဲ လျှင ်ရအောက်ပါအမှုမျော်းတွင ်တ ော်းရ ု ်းက ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းအရပေါ် 

သင ရ်လျော်သည ်နှုန််းထော်းခဖင  ်အတို်း သတ်မှတ် နိငုသ်ည်- 

(က) ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်းအတွက် ရ ောင််းချသကူ စွွှဲဆိုသည ်အမှုတငွ ်ရ ောင််းချသအူော်း ကုနစ်ည်မျော်း 

တငသ်ငွ််းသည ်ရန  မှစ၍ခဖစရ်စ၊ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ရပ်းရချ  မည ် ရန  မှစ၍ခဖစရ်စ။ 
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(ခ) ရ ောင််းချသကူ ပဋညိောဉ်ချိြု်းရဖောက်၍ ဝယ်ယူသကူ ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ခပနလ်ည်   ှိ န ်စွွှဲဆိုသည ် အမှုတွင ်

ဝယ်ယူသအူော်း ကုနစ်ည်တနဖိ်ု်း ရပ်းရချသည ်ရန  မှစ၍ ခဖစရ်စ။ 

 

အခန််း ၇ 

အရထရွထ ွ

သရ ောသက်ရ ောက်ရသော စကော်း ပ်မျော်းနငှ  ်စည််းကမ််းချကမ်ျော်းကို ဖယ်ထုတ်ခခင််း။ 

၆၂။ ဥပရေအ  သရ ောသက်ရ ောက်ရသော အရ ောင််းပဋညိောဉ်တစ ်ပ်၌ ခဖစရ်ပေါ်လောမည  ်အခငွ အ်ရ ်း၊ တောဝန ်သို  မဟုတ ်

ရပ်း နတ်ောဝန ်ှိမှုတစစ် ုတစ ်ောကို အတိအလင််း သရ ောတူည ချက်ခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ ပဋညိောဉ်တွင ်ပါဝငသ်မူျော်းအ ကော်း 

ဆက်ဆ မှုမျော်းအ  ခဖစရ်စ၊ ပဋညိောဉ်ခပြုသနူစှဖ်က်လ ု်းအော်း ပဋညိောဉ်အ  တောဝန ်ှိရစရသော ဓရလ  ထ ု်းတမ််းခဖစလ်ျှင ်

ယင််းဓရလ ထ ု်းတမ််းခဖင ခ်ဖစရ်စ ထိုအခငွ အ်ရ ်း၊ တောဝန ်သို  မဟုတ် တောဝန ်ှိမှုကိ ုခငင််းဆိုနိငုသ်ည် သို  မဟုတ် 

ရခပောင််းလွှဲနိငုသ်ည်။ 

သင ရ်လျော်ရသောအချိနသ်ည် အရ ကောင််းခခင််း ောခပဿနောတစ ်ပ်ခဖစခ်ခင််း။ 

၆၃။ ဤအက်ဥပရေတွင ်ရလျော်ကနသ်င ခ်မတ်ချိနက်ို  ည်ည န််းသည ်ကိစစတွင ်ရလျော်ကန ်သင ခ်မတ်ရသော အချိနသ်ည် 

မည်သည ်အချိနခ်ဖစသ်ည်ဆိုခခင််းမှော အရ ကောင််းခခင််း ော ခပဿနောတစ ်ပ် ခဖစသ်ည်။ 

ရလလ တငရ် ောင််းချခခင််း။ 

၆၄။ ရလလ တင ်ရ ောင််းချသည ်ကိစစ တစစ် ုတစ ်ောတွင-် 

(၁) ကုနစ်ည်ကို အစုလိုက်အပ ုလိုက ်ရလလ တငရ် ောင််းချခခင််းခဖစပ်ါက ယင််းကုနစ်ည် အစုအပ ု တစခ်ခုျင််းသည် 

သ ်းခခော်းအရ ောင််း ပဋညိောဉ်တစ ်ပ်စ အတွက် ရ ောင််းချ သည ်ပစစည််း ခဖစသ်ည်ဟု ခမငသ်ောစွောမတှ်ယူသည်။ 

(၂) ရလလ တငရ် ောင််းချသကူ တူထုခခင််းခဖင ခ်ဖစရ်စ၊ အခခော်းလုပ်ရုိ်းလုပ်စဉ်နည််းခဖင ခ်ဖစရ်စ ရ ောင််းချမှု 

ပပ ်းဆ ု်းရ ကောင််းရ ကညောသည ်အခါ ရ ောင််းချခခင််း အထရခမောက်သည်။ ထို  ခပင ်ယင််းသို  ရ ကညောခခင််း ခပြုလုပ်ချိနထ်ိ 

မည်သည ်ရလလ ဆွွှဲသ ူမဆိ ုမိမိ၏ ရလလ ဆွွှဲခခင််းကို ရုပ်သမိ််းနိငုသ်ည်။ 

(၃) ရ ောင််းချသကူခဖစရ်စ၊ ရ ောင််းချသူ၏ ကိုယ်စော်းခဖစရ်စ ရလလ ဆွွှဲဝယ်ခငွ က်ို အတိအလင််း 

သ ်းသန   ်ယူထော်းခငွ  ိှ်သည်။ ထို  ခပင ်ဤအခငွ အ်ရ ်းကို အခခော်း နည််းခဖင  ် ယူထော်းခခင််းမ ှိ ွှဲ ယင််းကွှဲ သို   

အတိအလင််း သ ်းသန   ်ယူထော်းခငွ  ် ှိသည်တွင ်ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ၄င််း၏ကိုယ်စော်း 

တစဦ််းတစရ်ယောက်ရသောသသူည် ဤမှရနောက်တွင ်ရဖော်ခပသည ်ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို အရထောက်အထော်း ခပြု၍ 

ရလလ ပွွှဲ၌ ရလလ ဆွွှဲနိငုသ်ည်။ 

(၄) ရ ောင််းချခခင််းသည် ရ ောင််းချသ၏ူ ကိုယ်စော်းရလလ ဆွွှဲ န ်အခငွ အ်ရ ်းကို အရထောက်အထော်း ခပြုမည်ခဖစရ် ကောင််း 

သရိစခခင််းမ ှိသည ်ကိစစတွင ်ရ ောင််းချသ ူအရနခဖင  ်ယင််းရလလ ပွွှဲ၌ ၄င််းကိုယ်တိုင ်ရလလ ဆွွှဲခခင််း သို  မဟုတ် 

ရလလ ဆွွှဲ န ်တစဦ််းတစရ်ယောက်အော်း ရစခိငု််းခခင််းသည်ရသော်လည််းရကောင််း၊ ရလလ တင ်ရ ောင််းချသအူရနခဖင  ်
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ရ ောင််းချသ ူသို  မဟုတ် ဆိုခွှဲ သည ်သတူစဦ််းဦ်းက ရလလ  ဆွွှဲခခင််းကို သလိျက်နငှ  ်လက်ခ ခခင််းသည်ရသော်လည််းရကောင််း 

လိမ်လည်လှည ်ခဖော်း သည်ဟ ုဝယ်ယူသကူ မှတ်ယ ူနိငုသ်ည်။ 

(၅) ရ ောင််းချခခင််းသည်  ကမ််းခင််းရစျ်း သို  မဟုတ် အနမိ ်ဆ ု်းသတ်မှတ်ရစျ်းနှုန််းကို ရထောက်ထော်း မည် ခဖစရ် ကောင််း 

အသရိပ်းနိငုသ်ည်။ 

(၆) ရ ောင််းချသူသည် တနဖိ်ု်းခမင တ်က်ရစ နအ်လို  ငေှာ ဟနရ်ဆောင၍် ရလလ ဆွွှဲခခင််းမျိြု်းကို ခပြုလျှင ်ဝယ်ယူသ၏ူဆနဒအ  

ရ ောင််းချခခင််းကို ပျက်ခပယ်ရစနိငုသ်ည်။ 

၆၅။ * * * * 

ခခင််းချက်မျော်း။ 

၆၆။ (၁) ဤအက်ဥပရေပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ ရအောကပ်ါတို  ကို ထိခိကု်ခခင််း သို  မဟုတ် ထိခိကု်သည်ဟု 

မှတ်ယူခခင််းမ ှိရစ - 

(က) ၁၉၃၀ ခပည ်နစှ၊် ဇူလိုငလ် ၁  က်ရန  မတိုငမ် က   ှထိော်းပပ ်းခဖစရ်သော၊ တို်းပွော်းပပ ်းခဖစရ်သော သို  မဟုတ် 

တောဝနက်ျရ ောက်ပပ ်းခဖစရ်သော အခငွ အ်ရ ်း၊ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ ၊် အတို်း၊ ရဆောင ွ်က် နတ်ောဝန ်သို  မဟုတ် 

ရပ်း နတ်ောဝန ်ှိမှု၊ သို  မဟုတ ်

(ခ) ယင််းအခငွ အ်ရ ်း၊ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ ၊် အတို်း၊ ရဆောင ွ်က် န ်တောဝန ်သို  မဟုတ် ရပ်း နတ်ောဝန ိှ်မှုနငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် 

တ ော်းဥပရေအ  အရ ်းယူရဆောင ွ်က် သည ် အမှုမျော်း သို  မဟတု် သက်သောခငွ ၊် သို  မဟုတ် 

(ဂ) ၁၉၃၀ ခပည ်နစှ၊် ဇူလိုငလ် ၁  က်ရန  မတိုငမ် က ခပြုလုပ်ပပ ်း သို  မဟုတ် နစန်ောခခင််းခ  ပပ ်း ကိစစတစ ်ပ် ပ်၊ သို  မဟုတ ်

(ဃ) ကုနစ်ည်ရ ောင််းချခခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် ဥပရေခပဋ္ဌောန််းချက် တစ ်ပ် ပ်၊ သို  မဟုတ ်

(င) ဤအက်ဥပရေနငှ  ်ကွွှဲလွွှဲမှုမ ှိရသော နည််းဥပရေတစ ်ပ် ပ်။ 

(၂) ဤအက်ဥပရေတွင ်မည်သို  ပငပ်ါ ိှရစကောမူ ကုနစ်ည်ရ ောင််းချခခင််း ပဋညိောဉ်မျော်း နငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် 

လူမွွှဲခ ယူခခင််းဆိုင ်ော နည််းဥပရေမျော်းသည် အဆိုပါ ပဋညိောဉ် မျော်းနငှ  ်ဆက်လက ်သက်ဆိုငရ်စ မည်။ 

(၃) အရ ောင််းပဋညိောဉ်နငှ  ်စပ်လျဉ််းသည ် ဤအက်ဥပရေပါ ခပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းသည် မရရ ှေ့မရခပောင််း နိငုရ်သောပစစည််းကို 

ရပါငန်ှ ခခင််း၊ ရရ ှေ့ရခပောင််းနိငုရ်သောပစစည််းကို ရပါငန်ှ ခခင််း၊ အကျိြု်းခ စော်းခငွ ၊် သို  မဟုတ် အခခော်းအောမခ ထော်းခခင််းအခဖစ ်

တည် ှိ န ်ည် ွယ်ရသော အရ ောင််းပဋညိောဉ်ပ ုသဏ္ဌောန ်ှိသည ် ဆက်ဆ  ရဆောင ွ်က်မှု တစ ်ပ် ပ် နငှ  ်သက်ဆိုငခ်ခင််း 

မ ှိရစ ။ 


