လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ခပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပို္ဓတွဲလခပညဴ်ေ

ျော် ၆ ရ

၂၀၂၀ ခပညဴ်နှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရ

ခပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒ

ို ခပဋ္ဌာန်ဵလို

်
်

်သည်။

အပိုင်ဵ (၁)
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် စတင်အာဏာတည်ခခင်ဵ
အမည်နှငဴ် စတင်အာဏာတည်ခခင်ဵ
၁။ (

) ဤဥပေဒ

ို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

(ခ) ဤဥပေဒသည် နိုင်ငေ
ဳ တာ်သမ္မတ

အမိန့်ေ

ာ်ခငာစာထုတ်ခပန်သတ်မှတ်သညဴ် ေန့ရ

စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင် ဤဥပေဒ၏ အပိုင်ဵ (၁၀) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတ

သီဵခခာဵအမိန့်ေ

ာ်ခငာစာထုတ်ခပန်သတ်မှတ်သညဴ် ေန့ရ

်မှ

်မျောဵသည်

်မှသာလျှင် စတင်

အာဏာတည်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၂)
အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ
အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ

်မျောဵ

်

၂။ ဤဥပေဒတွင်(

) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

(ခ) သ

်ဆိုင်ရာဥပေဒ ဆိုသညဴ် စ

ာဵရပ်တွင် သ

ရှိေသာ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှငဴ်ဥပေဒ
စည်ဵ
(ဂ) တွဲဖ

မ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေ
်လုပ်

ဒါရို

ိစ္စရပ်အေပ္ဒ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု

ဲဴသို္ဓ စည်ဵေနှာင်အာဵရှေ
ိ သာ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှငဴ်

ာ်ခငာစာနှငဴ် ညွှန်

ာဵချေ

်တို္ဓပါဝင်သည်။

ိုင်သူ ဆိုသည်မှာ-

(၁) အထူဵသခဖငဴ်
(

်ဆိုင်ရာ

ို ဆိုသည်။

ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ်သ

) ခမန်မာနိုငင
် ဳ

်ဆိုငသ
် ညဴ်အခါတွင်-

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

်တာ သို္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊

(ခခ) ဆ

်စပ်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ၊

(ဂဂ) ဆ

်စပ်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရို

်တာ သို္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊

ုမ္ပဏီ၏

(ဃဃ)
က

ီဵ

ုမ္ပဏီ

ို ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ်ေနေသာ သို္ဓမဟုတ်

ပ်အုပ်ချေုပ်ခခင်ဵ

ိုခဳရေသာ

(ငင) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (

ုမ္ပဏီ၏

ုမ္ပဏီအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၊

) သို္ဓမဟုတ် (ဂဂ) သို္ဓမဟုတ် (ဃဃ) တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵ၏ ဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵ၊ မိဘ၊ ညီအစ်
(စစ) ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိုချေ

ို ေမာင်နှမ သို္ဓမဟုတ် သာဵသမီဵ တစ်ဦဵဦဵ၊

်တွင် ရည်ညန
ွှ ်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ် ေနေသာ

ုမ္ပဏီတစ်ခုခု။

(၂) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု (
သ

ုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်) နှငဴ်

်ဆိုင်သညဴ်အခါတွင်-

(

) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၏ ဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵ၊ မိဘ၊ ညီအစ်

ိုေမာင်နှမ သို္ဓမဟုတ် သာဵသမီဵတစ်ဦဵဦဵ

သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု သို္ဓမဟုတ်
(ခခ) အဖွဲ့အစည်ဵ
က

ီဵ

ို ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ်ေနေသာ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏

ပ်အုပ်ချေုပ်ခခင်ဵ

ိုခဳရေသာ

(ဂဂ) ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချေ
ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ် ေသာ

ုမ္ပဏီအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ်

်တွင် ရည်ညန
ွှ ်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ
ုမ္ပဏီတစ်ခုခု

ို ဆိုသည်။

(ဃ) အသင်ဵ ဆိုသည်မှာ အပိုင်ဵ (၃) အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အသင်ဵ

ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်နိုင်သခဖငဴ် အပိုငဵ် (၈) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵဦဵ

ို ဆိုသည်။ ယင်ဵစ

်မျောဵအရ

ာဵရပ်တွင်

ဵမမီမေပဵ ဆပ်နိုငသ
် ူ မမီစာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။

(စ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ဆိုသည်မှာ ေ

ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်နိုင်သခဖငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်

တစ်ဦဵဦဵအာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် ဆုဳဵခဖတ်သညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆိုသည်။

(ဆ) စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ဆိုသည်မှာ ေငွစာရင်ဵမျောဵ၊ စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေရဵသာဵချေ
စာရွ

စ
် ာတမ်ဵမျောဵ

(ဇ) အလုပ်လပ
ု ်

ိုင်ရ

် ဆိုသည်မှာ စေန၊ တနဂေေနွနှင်ဴ နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ ဘဏ်ပိတ်ရ
်မှအပ အခခာဵမည်သညဴ်ေန့ရ

(ဈ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေ
အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု
လည်ပတ်ေနရန်အတွ
အခခာဵနည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

်

ဵမမီ ဆိုသည်မှာ
ေဆာင်ရွ

်

်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

်အခဖစ်

ိုမဆို ဆိုသည်။

ုမ္ပဏီတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ်

ိုခဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵေရဵ

ိုခဖစ်ေစ၊

ုန်စည်မျောဵေပဵသွငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵေပဵရန် သို္ဓမဟုတ်
ို ခပုလုပ်ရန်အလိ္ဓုငာှ ယင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုမျောဵသို္ဓ

ဵထညဴ်ဝင် သညဴ် နည်ဵလမ်ဵခဖငဴေ
် သာ်လည်ဵေ

ခဖညဴ်ဆည်ဵေပဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် ေသာ်လည်ဵေ
တင်ရှိေသာေ

်မျောဵနှငဴ်

ို ဆိုသည်။

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ေန့ရ

ေငွေ

ျေငသ
် ူမျောဵ

ို ဆိုသည်။

(င) လူမွဲ ဆိုသည်မှာ ေ
ေ

ျွမ်ဵ

ဵမမီ တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆိုသည်။

ာင်ဵ၊ အရင်ဵအနှီဵလိုအပ်ချေ
ာင်ဵ

ျေခဳေဆာင်ရွ

်ေပဵသခဖငဴ်

်

ို

(ည) ေတာင်ဵဆိုချေ
တာဝန်တစ်ရပ်

် ဆိုသည်မှာ ေငွေပဵေချေရန်ေတာင်ဵခဳပိုငခ
် ွငဴ်တစ်ရပ် ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ် လုပ်ငန်ဵ
ို ချေ ိုဵေဖာ

်မှုအတွ

်

ုစာဵခွငဴ်၊ ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်ဴ အပါအဝင် ေငွေပဵေချေမှု

တစ်ရပ်အာဵ ေတာင်ဵခဳပိုငခ
် ွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်
စီရင်ချေ

ို ဆိုသည်။ ယင်ဵအခွင်အ
ဴ ေရဵသည် တရာဵရုဳဵ၏

်အရခဖစ်ေစ၊ ပုဳေသသတ်မှတ်ထာဵချေ

်အရခဖစ်ေစ၊

ိစ္စတစ်ရပ်အေပ္ဒမူတည်သည်ခဖစ်ေစ၊ မတည်သည် ခဖစ်ေစ၊ အခငင်ဵပွာဵေနသည်ခဖစ်ေစ၊
အခငင်ဵမပွာဵသည်ခဖစ်ေစ၊ အာမခဳအ
အ

ျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ မရှိသည် ခဖစ်ေစ

ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။

(ဋ)

ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငဳ

ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏမ
ီ ျောဵဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ မှတ်ပုဳတင်

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် တည်ဆဲ

ုမ္ပဏီ တစ်ခုခု

ို ဆိုသည်။

(ဌ)

ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ ဆိုသည်မှာ ေအာ

(၁)

ုမ္ပဏီ

်သိမ်ဵခဲဴလျှင်

ယခင်

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ပါဝင်ခဲဴသူခဖစ်ေစ

ုမ္ပဏီတွင် လ

ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုအတွ

(၂) အစုရှယ်ယာ မတည်ေငွရင်ဵထာဵရှိေသာ

်ပါတစ်ဦဵဦဵ

ို ဆိုသည်-

်ရှိပါဝင်ေနသူခဖစ်ေစ၊

ုမ္ပဏီတွင်

် ထညဴ်ဝင်ရန် တာဝန်ရိှသူ၊

ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ

အစုရှယ်ယာတန်ဖိုဵအာဵ အခပညဴ်အဝ

ေပဵေချေဝယ်ယူပိုငဆ
် ိုငထ
် ာဵသူ၊
(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ေ
ေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရိှသူဟု စွပ်စွဲေဖာ်ခပခဳရသူ။

(ဍ) ေ
က

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူမျောဵအာဵ ဆုဳဵခဖတ်နိုငခ် ခင်ဵမရှိမီ

ီဵ

ာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်ဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
ပ်ေရဵေ

ာင်စီ

ျွမ်ဵ

ို ဆိုသည်။

(ဎ) တရာဵရုဳဵ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ

ုမ္ပဏီ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵရန်ခဖစ်ေစ၊

လူမွဲခဳယူသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ရန်ခဖစ်ေစ၊ စီရင်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာရှိေသာ တရာဵရုဳဵ
(ဏ) ဒီဘင်ချော ဆိုသည်မှာ ေချေဵယူေသာေငွအတွ
လ

်မှတ်

(တ)

ျေင်သူမျောဵ

ို ဆိုသည်။ ယင်ဵစ

်

ုမ္ပဏီ

ထုတ်ေပဵေသာ သ

်ေသခဳ

ာဵရပ်တွင် ဒီဘင်ချောစေတာဴရှယ်ယာလည်ဵ ပါဝင်သည်။

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရို

ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ဒါရို
(ထ) လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵ ဆိုသညဴ်စ

ို ဆိုသည်။

်တာ

်တာ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငဳ

ို ဆိုသည်။

ာဵရပ်တွင် ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ အမိန့်ချေမှတ်နိုငေ
် သာ

လူမွဲ၏ဝင်ေငွလည်ဵ ပါဝင်ေစရမည်။
(ဒ) တစ်သီဵပုဂ္ဂလလူမွဲခဳယူခခင်ဵအတွ
ေအာ

် ဖယ်ထုတ်ရမညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ ဆိုရာတွင်

်ပါတို္ဓပါဝင်သည်-

(၁) လူမွဲ၏ အလုပ်အ
အသ

်ေမွဵဝမ်ဵေ

ိုင်အတွ

်ခဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွ

ျောင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွ

်ခဖစ်ေစ မရှိမခဖစ် အသုဳဵခပုရန်လိုအပ်ေသာ

ိရိယာမျောဵ၊ စာအုပမ
် ျောဵ၊ ယာဉ်မျောဵနှငဴ် အခခာဵ
(၂) အခခာဵသူတစ်ဦဵဦဵ

်ခဖစ်ေစ၊

ိရိယာမျောဵ၊

လူမွဲထဳ ယုဳမှတ်အပ်နှဳထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊

ုမ္ပဏီမျောဵ

(၃) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵပမာဏရှိ လူမွဲနှင်ဴ ၎င်ဵမိသာဵစု
အေခခခဳစာဵဝတ်ေန ေရဵအတွ

်လအ
ို ပ်သညဴ် အဝတ်အစာဵ၊ အိပ်ယာ၊ ပရိေဘာဂ၊

အိမ်အသုဳဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ အိမ်တွင်ဵစာဵနပ်ရိ
(၄) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵထ

္ခာ၊
်မေ

ျော်လွန်သညဴ် ယာယီေနထိုငေ
် ရဵ

်မေ

ျော်လွန်သညဴ် ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ

အသုဳဵစရိတ်၊
(၅) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵထ
ဓေလဴထဳဵု စဳအရ သုဳဵစွဲသညဴ် လူမွဲ၏ လ
(ဓ) အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာေ
အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ
ေ

ဵမမီတာဝန်

(န)

်ေအာ
ုမ္ပဏီ

(ပ) မို

်ခဳ

ဵမမီတာဝန် ဆိုသည်မှာ စတင်ေချေဵငှာဵစဉ်

ပင်

ဵမမီတာဝန်တစ်ရပ်အခဖစ် ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ခဲဴေသာ

ိုဆိုသည်။

ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ်ဆ

လ

်ဝတ်ရတနာမျောဵ။

်နွှယ်ေနသညဴ် အစုမျောဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်

ုမ္ပဏီတစ်ခုအခဖစ် ေရာ

်ရှိေနေသာ

ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ဆ

ုမ္ပဏီ၏ အစုမျောဵ

်နွှယ်ေနသညဴ်

ို ပိုင်ဆိုင်သညဴ်

ို ဆိုသည်။

်ခရိ၊ု အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ

်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ို

ဆိုသည်(၁)

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ မို

အပိုငဵ် (၆) အရ ေလျှာ
စုစုေပါင်ဵေ

်ထာဵစဉ်အချေ ိန်

မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵဆပ်ရန်တင်ရှိသညဴ်

ဵမမီသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထ

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ေ
(၂)

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ

ဵမမီမျောဵ တင်ရှိေနသညဴ်လုပ်ငန်ဵ၊

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်မထာဵေသာ မို

အပိုငဵ် (၆) အရ ေလျှာ
စုစုေပါင်ဵေ

်ထာဵစဉ်အချေ ိန်

မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵဆပ်ရန်တင်ရှိသညဴ်

်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်

(၁) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵ

်ေ

ျော်လန
ွ ်သညဴ်

ဵမမီမျောဵတင်ရှိေနသညဴ်လုပ်ငန်ဵ။

ုမ္ပဏီမှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵခခင်ဵမရှိေသာ မို

ေအာ

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ

ဵမမီသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏ ထ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာေ
(ဖ)

်မပိုသညဴ်

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ

ိုဆိုသည်-

ပိုင်ဆိုငလ
် ုပ်ေဆာင်ေနေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊

(၂) နှစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ

်ပိုေသာသူမျောဵ

၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵအ

်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄

နှငဴ် အညီ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ။
(ဗ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ျွမ်ဵ
(ဘ) ေ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ ဆိုသည်မှာ အပိုင်ဵ (၃) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ

ို ဆိုသည်။

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေ

ေပဵဆပ်နိုင်မှုမရှိခခင်ဵ

ို ဆိုသည်။

ဵမမီမျောဵ

ိုေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ

်သညဴ် အချေ ိန်တွင်

(မ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ

အပိုငဵ် (၇) အရခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူ
(ယ) ေဈဵ

ွ

ုမ္ပဏီ

်တန်ဖိုဵ ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်ဵတစ်ခုအာဵ ေရာင်ဵချေရန်ဆန္ဒရှိသူ

(ရ) စဳဥပေဒ ဆိုသည်မှာ နိုငင
် ခဳ ဖတ်ေ
ုန်သွယ်မှု ဥပေဒဆိုငရ
် ာ

ေဈဵ

ွ

်တွင်

ို ဆိုသည်။

ျော်လူမွဲခဳယူမှုမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ အခပည်ခပည်ဆိုငရ
် ာ

ုလသမဂ္ဂေ

ာ်မရှင်အဖွဲ့

ုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ
အတည်ခပုခဲဴေသာဥပေဒ

်သိမ်ဵရန်

ို ဆိုသည်။

လွတ်လပ်စွာ ေရာင်ဵချေခခင်ဵခဖငဴ် ရရှိနိုငမ
် ညဴ် ေငွပမာဏ

(လ) မို

ိုစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ေရဵဆွဲခဲဴမပီဵ

် အမှတ် A/RES/ 52/ 158 (1997) ခဖငဴ်

ိုဆိုသည်။

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ

ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ရည်ညန
ွှ ်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ အချေ
ထိုသို္ဓေသာ အသွင်သဏ္ဌာန်ရိှသညဴ် အစီအစဉ်
(ဝ) ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူ ဆိုသည်မှာ ေအာ

်အလ

်မျောဵပါရှိသညဴ် အဆိခု ပုချေ

် သို္ဓမဟုတ်

ို ဆိုသည်။

်ပါရာထူဵတစ်ခုခုတွင် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်

ဆိုသည်(၁)

ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊

(၂)

ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊

(၃) အပိုငဵ် (၅) အရ ေဆာင်ရွ

်ေသာ

(၄) အပိုင်ဵ (၆) အရ ေဆာင်ရွ

်ေသာမို

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်က
(၅) မို

ီဵ

ပ်သူ၊

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ခု၏

ီဵ

ပ်သူ၊

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

(၆) ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်က

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအပါအဝင်

ဳေပဵ၊

ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊

(၇) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ။
(သ) အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုနှငဴ် ပတ်သ
သို္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ
(ဟ) ခပည်ပေ

်သညဴ် အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ထိအ
ု ဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဒါရို

ို ဆိုသည်။

ာ်ပိုေရဵရှင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ခပင်ပတွငဖ
် ွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵသညဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ

ိုဆိုသည်။

(ဠ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ်အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵ

(အ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ဆိုသည်မှာ မို
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
(

်တာ

) အစီအစဉ်က

ီဵ

ိုဆိုသည်။

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ၏

ို ဆိုသည်။

ပ်သူ ဆိုသည်မှာ အပိုငဵ် (၅)၊ အခန်ဵ (၄) သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆)၊

အခန်ဵ (၄) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်တစ်ရပ်

ို

ို

အေ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵအာဵ က

ီဵ

ပ်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်

ို

ဆိုသည်။
(

ခ) ယခင်ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ-

(၁) ခမန်မာနိုင်ငဳ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒ၊

(၂) The Yangon Insolvency Act, 1909
(၃) The Myanmar Insolvency Act, 1920
(၄) အထ
စည်ဵ
(

်ပါ ဥပေဒမျောဵအရ ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵနှငဴ် စည်ဵမျေဉ်ဵ

မ်ဵမျောဵ

ို ဆိုသည်။

ဂ) ပစ္စည်ဵ ဆိုသည်မှာ ေငွေ

ဵ၊

ေတာင်ဵခဳနိုင်ေသာ ေတာင်ဵဆိုချေ

ုန်စည်၊ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵ၊ ဥပေဒအရ တရာဵစွဲဆို

်မျောဵ၊ ေခမနှင်ဴ အမျေိုဵမျေိုဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ခဒပ်ရှိသည်ခဖစ်ေစ၊

မရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ ေရွှေ့ေခပာင်ဵနိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊ မေရွှေ့ေခပာင်ဵနိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ၌ခဖစ်ေစ၊ ခပင်ပ၌ခဖစ်ေစ ရှိေသာပိုင်ဆိုင်မှုနှငဴ် ထိပ
ု ိုငဆ
် ိုငမ
် ှုမှတစ်ဆငဴ်
ေပ္ဒေပါ
(

်လာေသာ အ

ျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴ အရပ်ရပ်

ဃ) ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်
(

ို ဆိုသည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၆၆ အရ
ုိ ဆိုသည်။

င) မှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုငင
် ဳ

အခခာဵသ

်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒအရ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီမျောဵမှတ်ပတ
ုဳ င်ခခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မျောဵနှငဴ်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသို္ဓ အပ်နှဳ ထာဵေသာ အခခာဵအခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵ
အခခာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် တာဝန်မျောဵ

ို

ျေင်ဴသုဳဵရန်၊

ို ထမ်ဵေဆာင်ရန် နှငဴ် ဤဥပေဒအရ

အေသဵစာဵနှင်အ
ဴ လတ်စာဵမျောဵအပါအဝင် တစ်သီဵပုဂ္ဂလ

ုမ္ပဏီနှငဴ် မို

ခ
် ရို၊

မျောဵမှ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူမှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵမျောဵ လုပ်ေဆာင်ရန် ခန့်အပ်ထာဵသညဴ်
ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမန
ှု ှင်ဴ

ုမ္ပဏီမျောဵညွှန်

သို္ဓမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်

ာဵမှုဦဵစီဵဌာန သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ

လွှဲအပ်သညဴ်ဌာန

ို ဆိုသည်။

(

စ) နည်ဵဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ခပုလုပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵ

(

ဆ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ ဆိုသည်မှာ မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ်

အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ မျောဵ၏ပိုငရ
် ှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ဒါရို
အက
(

ဳေပဵရန်အပိုင်ဵ (၆) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တာမျောဵအာဵ

်မျောဵအရ ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်

ိုဆိုသည်။

ဇ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ဆိုသည်မှာ အပိုငဵ် (၅)၊ အခန်ဵ (၂) ပါ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(

ို ဆိုသည်။

်မျောဵအရ ခန့်ထာဵေသာလူပုဂ္ဂိုလ်

ို ဆိုသည်။

ဈ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၇၂ တွင် ရည်ညွှန်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

အချေ

်အလ

အစီအစဉ်

်မျောဵပါရှိသညဴ် အဆိခု ပုချေ
ို ဆိုသည်။

် သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓေသာအသွင်သဏ္ဌာန်ရိှသညဴ်

(

ည) အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ေအာ

ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဆ

်ပါ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု

ိုဆိုသည်-

(၁) အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အစုမျောဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်
(၂) အဖွဲ့အစည်ဵ၏ လ

ေ
် အာ

်ခဳ

ုမ္ပဏီ၊

ုမ္ပဏီ၊

(၃) အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အစုမျောဵပိုင်ဆိုင်သညဴ်
(

ဋ) အာမခဳအ

်စပ်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ ဆိုသည်မှာ

ုမ္ပဏီ၏ လ

်ေအာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင် ဆိုသည်မှာ ေ

ို လ

ဵမမီေပဵေချေရန်အာမခဳချေ

်ဝယ်ထာဵပိုငခ
် ွငဴ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ အာမခဳ

ဍ) အာမခဳအ

ို

ို ဆိုသည်။

ဌ) အာမခဳ ဆိုသည်မှာ ဒီဘင်ချော၊ စာချေုပ်ေပါင်နှဳခခင်ဵနှငဴ် ေ

ပစ္စည်ဵ
(

င
ို ေ
် ဆာင်ထာဵသူခဖစ်မပီဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရရှိေသာ မမီရှင်ဆိုသည်မှာ ထိသ
ု ို္ဓေသာ အာမခဳတစ်ရပ်

ိုင်ေဆာင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ် မမီရှင်
(

ုမ္ပဏီ။

ဵမမီေတာင်ဵဆိုခွင်န
ဴ ှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီစာဵ၏

ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အာမခဳတစ်ရပ်
အာမခဳအ

ခ
် ဳ

်၊

ို ဆိုသည်။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ်အခခာဵသ

်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒတစ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ခပုထာဵေသာ
ေ

ဵမမီေပဵေချေရန် အာမခဳချေ

သို္ဓမဟုတ် အာမခဳအ
(

ိုယ်တိုငတ
်

ိုယ်စာဵလှယ်တ
ေလဵပုဳသုဳဵပုဳေအာ
(

ဏ) လ

(၁) ေအာ
(

)

(ခခ)
ထ

်ေအာ

်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွင၊ဴ် စာချေုပ်ခဖငဴ် ေပါင်နှဳခခင်ဵ

် ဆိုသည်မှာ အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ရန် ရည်ရွယ်ခဲဴေ

ေဖာ်ခပခဲဴမပီဵ

ို လ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ဆိုငရ
် ာ အခခာဵပုဳစဳတစ်ရပ်

ဎ) အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

ေဆာင်ရွ

်၊ ပစ္စည်ဵ

် တစ်ရပ်အခဖစ် နည်ဵလမ်ဵတ

ာင်ဵ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵအတွ
်ေရာ

်ေရာ

ို ဆိုသည်။
် အေ

်၍ခဖစ်ေစ မဲေပဵခွငဴ်ရှိေသာ

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်
ုမ္ပဏီ၏ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵမှု
်ထ

်ေ

်

ိုဆိုသည်။

ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာို

်ညီသညဴ်

ို အခခာဵ

ုမ္ပဏီ

ုမ္ပဏီ

ိုဆိုသည်-

ထိန်ဵချေုပ်ထာဵခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် အသုဳဵခပုနိုင်သညဴ် မဲအေရအတွ
်ဝ

ာဵစာတွင်

်၍ခဖစ်ေစ၊ ခွငဴ်ခပုခဳရသညဴ်

မ
် နည်ဵေသာ မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ချေမှတ်ခဲဴသညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ
်ခဳ

ာင်ဵ

ျေ

ျော်လွန်သညဴ် မဲမျောဵ

ို အခခာဵ

ုမ္ပဏီ

် အမျောဵဆုဳဵအန

်မှ

အသုဳဵခပုနိုင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

အသုဳဵခပုမှုအာဵ ထိန်ဵချေုပ်နိုင်ခခင်ဵ၊
(ဂဂ) အခမတ်ေငွေသာ်လည်ဵေ

ာင်ဵ၊ မတည်ေငွရင်ဵေသာ်လည်ဵေ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်ပမာဏထ

်ေ

အခွင်ဴအေရဵမရရှိေသာ အစုရှယ်ယာ မျောဵမှတစ်ပါဵ အဆိပ
ု ါ
အစုရှယ်ယာမျောဵ၏ ထ
ပိုင်ဆိုင်ထာဵခခင်ဵ၊

်ဝ

်ေ

ာင်ဵ

ျော်လွန်၍ ေဆာင်ရွ
ုမ္ပဏီ

ျော်လန
ွ ်သညဴ် အစုရှယ်ယာမျောဵ

်ခွငဴ်ရှိသညဴ်

ထုတ်ေဝထာဵေသာ
ို အခခာဵ

ုမ္ပဏီ

(ဃဃ) အခမတ်ေငွေသာ်လည်ဵေ

ာင်ဵ၊ မတည်ေငွရင်ဵေသာ်လည်ဵေ

ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည် ပမာဏထ

်ေ

ျော်လန
ွ ်၍ ေဆာင်ရွ

အခွင်ဴအေရဵမရရှိေသာ အစုရှယ်ယာ မျောဵမှတစ်ပါဵ အဆိပ
ု ါ

ထပ်မဳ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ၎င်ဵ၏ လ
်ေအာ

(

်ဝ

်ေ

်ခဳ

်ေအာ

ခ
် ဳ

ို

်ညီသညဴ် လ

်ေအာ

၃။ (
ေ

ာဵခခင်ဵနှငဴ် ေ

်ချေ

်မျောဵ

ညာရန် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါ

ခပုလုပ်ရာတွင် မည်သို္ဓေသာ အချေ

ို အမျောဵခပည်သူသိရှိေစေရဵ အေ
ထိုသို္ဓ အေ

်မျောဵ

ာင်ဵ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ခ) ထိုအေ

ာင်ဵ

ာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေ

ာင်ဵအရာနှငဴ် ခပုလုပ်ရမညဴ်အချေန
ိ ်တို္ဓ

ာဵရန် သို္ဓမဟုတ် ေ

အေရဵယူေဆာင်ရွ

(

ို ဆိုသည်။
ာင်ဵ

်သို္ဓမဟုတ် ေ

ာဵရန် သို္ဓမဟုတ်
ညာချေ

်

ို

ညာရန် တာဝန်

်၍ ခပုလုပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ၊

ုိ
်ရန် ပျေ
ို ချေ ိုဵေဖာ

်

ွ

်လျှင် ဤဥပေဒပါ

်ရာေရာ

်သည်။

်ခခင်ဵ

၄။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ အေ
ချေ ိုဵေဖာ

ာဵချေ

ညာခခင်ဵနှငဴ်ပတ်သ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်နည်ဵဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ
ာင်ဵ

်မျောဵအရ

ို ထညဴ်သွင်ဵ၍မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင် မည်သို္ဓမည်ပုဳ ခပုလုပ်

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်

အေ

ုမ္ပဏီ၏

ညာခခင်ဵ

) ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ

ပါဝင်ရမညဴ်အေ

ုမ္ပဏီ

ုမ္ပဏီ ခဖစ်သည်။

တ) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ဆိုသည်မှာ အပိုငဵ် (၈) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာင်ဵ

ို
်ခဳ

ုမ္ပဏီသည်လည်ဵ အဆိုပါအခခာဵ

တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလခဖစ်သူ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရန် ခန်အပ်ထာဵသူ
အေ

ျော်

်ခွငဴ်ရှိခခင်ဵ။

(၂) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါ အေခခအေန တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်
လ

်ခွငဴ်ရှိသညဴ်

ုမ္ပဏီမှ ထုတ်ေဝထာဵေသာ

အစုရှယ်ယာမျောဵအေပ္ဒ ခွဲေဝေပဵရမညဴ်အခမတ်ေဝစု တိုင်ဵ၏ ထ
ရထို

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေ

ညာခခင်ဵဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို

်လျှင်-

) ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရှပ
ိ ါ
ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ျေပ်တစ်သိန်ဵအထိ တပ်ရို

(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ေဆာင်ရွ
ေဆာင်ရွ

်ေစရန် ထိုသူ

်ရန် ပျေ

်

ွ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

်ရမည်။
်မှုအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချေ ိန်အတွငဵ် မပျေ

်မ

ွ

ို အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပင
ို ်ခွငဴ်မျောဵ
၅။ (

) ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ

အစည်ဵ/ ဌာနတစ်ခုခု)

ုမ္ပဏီမျောဵညွှန်
ို

ာဵမှုဦဵစီဵဌာန (သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ

ာဵေရဵမှူဵချေုပ် (သို္ဓမဟုတ် အလာဵတူတာဝန်

ေသာသူ)သည် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
ို

်ခဳသညဴ် အဖွဲ့

ုမ္ပဏီမျောဵမှတ်ပုဳတင်ရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအခဖစ် တာဝန်ေပဵထာဵသမျှ

ာလပတ်လဵုဳ ထိဌ
ု ာန၏ ညွှန်
အာဏာမျောဵ

ိုဆ

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

ိုထမ်ဵေဆာင်ေန

ို ထမ်ဵေဆာင်ခခင်ဵနှငဴ် အခွင်ဴ

်ခခင်ဵခပုနိုင်သညဴ်အခပင် ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ်

်

အခွင်ဴအာဏာမျောဵ

ို ထိုဌာနရှိအခခာဵ အရာရှိတစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

အခခာဵအရာရှိမျောဵ

ို လွှဲအပ်

ျေင်သ
ဴ ုဳဵေစနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓ လွှအ
ဲ ပ်ခခင်ဵခဳရသူသည်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ တာဝန်ခဳ၍ မှတ်ပုဳတင် အရာရှိမှ ညွှန်
လို

်နာေဆာင်ရွ

ာဵသညဴ်အတိုငဵ်

်ရမည်။

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေ
ရရှိမပီဵေနာ

်ပေ
ို သာ

်တ

်နိုင်သမျှ ေဆာလျေင်စွာ ယင်ဵအသိေပဵ အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵမှုတစ်ရပ်

ာဵစာ

ို လ

်ခဳ

ို မှတ်ပုဳတင်

စာရင်ဵတွငေ
် ရဵသွင်ဵ၍ မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။
(ဂ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ေရဵသွငဵ် မှတ်တမ်ဵတင်ရာ၌ အ
အလွယ်တ
အေ

ူ ရှာေဖွသိရှိနိုငေ
် စရန်နှင်ဴ လိအ
ု ပ်ပါ

မိတ္တူမှန်

ာင်ဵဆုဳဵ နည်ဵလမ်ဵမျောဵခဖငဴ် မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

ျေိုဵသ

်ဆိုငသ
် ူ

ူဵယူရရှိနိုင်ေစရန်အတွ

်

ို ခပုစုထာဵရှိရမည်။

အပိုင်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချေ
ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ

၆။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ
(

်

်မျောဵမှာ ေအာ

) နိုငင
် ေ
ဳ တာ်၏ ဥပေဒစနစ်နှင်ဴ

်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်သည်-

ူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ စနစ်မျောဵအ

ာဵ လို

်ေလျောညီေထွ

ခဖစ်ေစရန်၊
(ခ) နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ေဆာင်ရွ
က

ီဵ

ပ်ခခင်ဵခပုနိုငရ
် န်အတွ

ထိေရာ

်စွာ အေ

ေပ္ဒေပါ

်လာေစရန်၊

် ထိေရာ

ာင်အထည်ေဖာ်ရန်

်လွယ်
ျွမ်ဵ

်ရာတွင် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵနှငဴ်

ူေသာ စနစ်တစ်ရပ်ရှိေစရန်နှငဴ် ယင်ဵစနစ်အာဵ
ျေင်ေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

(ဂ) နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ

ို က

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

ိုတင်ခန့်မှန်ဵ သိရှိနိုင်မပီဵသငဴ်တငဴ်

မျှတေသာ ရလဒ်မျောဵရရှိေစရန်၊
(ဃ) လူမွမ
ဲ ှုခင်ဵမျောဵ
ေဆာင်ရွ

ို အချေ ိန်နှငဴ်တစ်ေခပဵညီ ထိေရာ

်စွာနှင်ဴ ဘ

်လုိ

်ခခင်ဵ

င်ဵစွာ ေခဖရှင်ဵ

်နိုငေ
် စရန်၊

(င) အလာဵအလာရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ အထူဵသခဖငဴ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ မို
အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေငွေ

ဵအခ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအတွ

ူမျောဵေပဵခခင်ဵ၊ ထိမ
ု ှ တစ်ဆငဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ

် အေထာ

ခပန်လည်ရှင်သန်ေစမပီဵ အလုပ်အ
ာ

်အ

်အခဲက

ခ
် ရို

ုဳေတွ့ရသညဴ်အခါ

ိုင်မျောဵ တည်မမဲေစခခင်ဵခဖငဴ် ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵ

ယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ
ို

ွယ်ေပဵရန်၊

(စ) အလာဵအလာမေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ာင်ဵေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ

် ထိေရာ

်လွယ်

်သိမ်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ရှိေစရန်နှငဴ် ထိသ
ု ို္ဓ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ူေသာ
်သိမ်ဵရာတွင်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၏ ပိုင်ဆိုငမ
် ှုတန်ဖိုဵမျောဵ
ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵခဖငဴ် မမီရှငမ
် ျောဵမှ ေငွေ

(ဆ) အေခခအေနတူသညဴ် မမီရှင်မျောဵအ
(ဇ) လူမွဲခဳယူသညဴ်စနစ်
(ဈ) နယ်စပ်ခဖတ်ေ
ဝင်ေရာ

ို အတတ်နိုင်ဆုဳဵခမှငဴ်တင်နိုငေ
် စရန်

ဵအမျောဵဆုဳဵ ခပန်လည်ရရှိေစရန်၊
ာဵ သာတူညီမျှ ခဖစ်ေစရန်၊

ို အလွဲသုဳဵစာဵခပုခခင်ဵမှ တာဵဆီဵရန်၊

ျော်လူမွဲခဳယူမှုမူေဘာင်

်နိုင်စွမ်ဵအာဵ အေထာ

်အ

ို တည်ေထာင်ေပဵခခင်ဵအာဵခဖငဴ် နိုင်ငတ
ဳ

ာ ေဈဵ

ွ

ူခဖစ်ေစရန်။
အပိုင်ဵ (၃)

လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

အခန်ဵ (၁)
နိဒါန်ဵ
ဤအပိုင်ဵနှငဴ် သ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

၇။ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ခန့်ထာဵသူတို္ဓနှင်ဴ သ
(

်မျောဵသည် တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ

ပ
် ိုေသာ ေအာ

်ပါရာထူဵမျောဵတွင်

်ဆိုင်ေစရမည်-

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊
(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ၊

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်က
(င) ယာယီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ီဵ

ပ်သူ၊

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအပါအဝင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊

(စ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ။
အခန်ဵ (၂)
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
လို

်နာရမညဴ်

ျေင်သူမျောဵအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခခင်ဵ

ျေငဴ်ဝတ်မျောဵ

၈။ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
(

ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူသည်-

) ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူခဖစ်ရမည်၊

(ခ) ၎င်ဵ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ

ို

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵနှင်ဴ တာဝန်မျောဵ

(၁) ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချေ
(၂) ထို

်မျောဵအတိုငဵ် ေလျော်

်သငဴ်သညဴ် သတိဝိရိယခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

(၃) သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေခဖာငဴ်မတ်စွာေဆာင်ရွ
(ဂ) မိမိ

ိုယ်

မေလျော်မ

ျေ ိုဵအတွ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင်န်သငဴ်ခမတ်စွာ ေဆာင်ရွ

်ရမည်၊

်ရမည်၊
်ရမည်။

်ခဖစ်ေစ၊ တစ်စုဳတစ်ဦဵ၏ အ

ျေ ိုဵအတွ

်ခဖစ်ေစ မိမရ
ိ ာထူဵတာဝန်

န်အသုဳဵမခပုရ၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ
အခန်ဵ (၃)

ျေင်ဝ
ဴ တ်မျောဵ

ို လို

်နာရမည်။

ို

်သို္ဓ

အရည်အချေင်ဵမခပညဴ်ဝသူမျောဵ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
န့်သတ်ချေ

သတ်မှတ်အရည်အချေင်ဵမခပညဴ်မီဘဲေဆာင်ရွ
၉။ (

) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ေသာရာထူဵတစ်ရပ်ရပ်

ျွမ်ဵ

(ခ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
လ

်ခဳေဆာင်ရွ

ဒဏ်ေ

ဵေငွ

်ပါ

်ခဳေဆာင်ရွ

ျေငသ
် ူအခဖစ်ေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။
်ရန် အရည်အချေငဵ် မရှိသညဴ် အချေ ိန်တွငထ
် ိုသို္ဓ
ျေပ်သိန်ဵငါဵဆယ်ထ

်မပိုေသာ

်ရန် အရည်အချေင်ဵမရှိသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

သာလျှင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ်

်ခွငဴ်ရှိသည်။

(ခ) လူတစ်ဦဵသည် ေအာ
ျွမ်ဵ

်မှတ်ရရှိမှသာလျှင် ပုဒ်မ ၇ တွငေ
် ဖာ်ခပထာဵ

်ရမည်။

) အဖွဲ့အစည်ဵမဟုတ်ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်

ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵအေပ္ဒ

်ခခင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

ို တပ်ရို

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
၁၀။ (

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်မျောဵ

ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်လ

ို တာဝန်ယူလ

ျွမ်ဵ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ

ျေင်သူ အခဖစ် ေဆာင်ရွ

်လျှင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်ခွငဴ်မရှိေစရ-

(၁) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵသူခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၂) ဤဥပေဒပါေ
ဆ

်လ

ာင်စီ

်ေဆာင်ရွ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်ရန်မသငဴ်ဟုယူဆေသာ အ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ်

ျေငဴ်စာရိတ္တနှငဴ် သ

်ဆိုငသ
် ညဴ် ခပစ်မှုတစ်ရပ်ခဖငဴ်

ခပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ခခင်ဵခဳရသူခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၃) နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အာမခဳတစ်ရပ်ရပ်

ိုထာဵရှိရန် ပျေ

(၄) ေ

ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်လ

သ

ာင်စီမှ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
်တမ်ဵ

ျွမ်ဵ

်

ွ

ခ် ခင်ဵ၊
်မှတ်မှာ

ုန်ဆုဳဵေနခခင်ဵ၊

(၅) ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳမတင်ထာဵခခင်ဵ။
ို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိခခင်ဵ

၁၁။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်နှငဴ်အညီ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ၏ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်လ
၁၂။ (
ေ

) ေအာ

ို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။

်မှတ်ထုတ်ေပဵခခင်ဵ
်ပါအချေ

်မျောဵနှငဴ်

ို

်ညီေ

ာင်စီသည်လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

(၁) ပုဒ်မ ၁၀ အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ာင်ဵ ယုဳ

ည်ေ

ျေနပ်လျှင်

ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်လ
ျွမ်ဵ

်မှတ်

ျေငသ
် ူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ို ထုတ်ေပဵရမည််ခွင်ရ
ဴ ှိသူမျောဵစာရင်ဵမှ

ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရသူမဟုတ်ခခင်ဵ၊
(၂) ေ

ာင်စီ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပညာေရဵလိအ
ု ပ်ချေ

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချေ

်မျောဵခဖငဴ် ခပညဴ်စုဳသူခဖစ်ခခင်ဵ၊

်၊ လ

်ေတွ့သင်တန်ဵနှင်ဴ အေတွ့အက

ုဳ

(၃) ဤဥပေဒအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
မှန်

န်စွာေဆာင်ရွ

(ခ) မှတ်ပုဳတင်လ
(ဂ) ေ

ာင်စီသည် ေလျှာ

လ

်ေ

ာင်စီသို္ဓ တင်ခပေလျှာ

တွင် လုေ
ဳ လာ

်ထာဵသူအာဵ ထုေချေခွင်ေ
ဴ ပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပေစခခင်ဵ
်လွှာ

်မျောဵ

ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

ို ခပညဴ်မခီ ခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ေသာအေတွ့အက

ထိုသူအာဵ မှတ်ပုဳတင်လ
မှတ်ပုဳတင်လ

်မှတ်မျောဵ

၁၃။ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်မှတ်

ုဳနှင်ဴ

်ခဖငဴ် မှတ်ပုဳတင်

ိုနှစ်စဉ်သ
ျွမ်ဵ

်တမ်ဵ

မမှန်မ

ျွမ်ဵ

်သည် လူမွဲမှုခင်ဵ

ျေငမ
် ှုမျောဵရှိသည်ဟု ေ

ျေနပ်ပါ

ထို

ိစ္စရပ်မျောဵ

ာလအတွ

ျေငသ
် ူ မှတ်ပုဳတင်လ
ာလမ

်မှတ်၏ သ

ုန်ဆုဳဵမီ သ

်တမ်ဵသည် စတင်ထုတ်ေပဵသညဴ်

်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵမရှိပါ

ုန်ဆုဳဵသညဴ် ေန့တွင် ရပ်စဲမပီဵ ခဖစ်ေစရမည်။

န်တင်ခပခခင်ဵ

်မှတ်

ို ရရှိရန်ခဖစ်ေစ၊ သ

သို္ဓမဟုတ် တစ်စုဳတစ်ရာ

်တမ်ဵတိုဵရန်ခဖစ်ေစ တင်ခပေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်

်ရာတွင် မမှန်မ

န်တင်ခပလျှင်

ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာ သေဘာခဖငဴ်ခပုလုပ်လျှင်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

ျေပ်နှစ်ဆယဴ်ငါဵသိန်ဵထ

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

်ရမညဴ်အခပင် အခခာဵတည်ဆဲ ဥပေဒမျောဵအရလည်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွ

ဵေငွ
်နိုင်သည်။

အခန်ဵ (၄)
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ က

ီဵ

ပ်ေရဵေ

ာင်စီ

ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ
) ခပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ိုေအာ

်

်တမ်ဵတိုဵခခင်ဵ

၁၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၂ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၃ အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

တပ်ရို

) ပုဒမ
် ခွဲငယ်

ို ထုတ်ေပဵနိုင်သည်။

ေန့မှ (၁) နှစ်ခဖစ်သည်။ သတ်မှတ်

၁၅။ (

ို

်ထာဵရမည်။

ာင်စီသည် ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်ေသာေန့မှ (၁) နှစ်အတွင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲ (

(၂) ပါလိုအပ်ချေ

လ

်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

်မှတ်ထုတ်ေပဵခခင်ဵမခပုရ။

(ဃ) ေ

သ

ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ

်နိုငသ
် ူခဖစ်ခခင်ဵ။

်မှတ်ရရှိရန်အတွ

မခပုဘဲ ၎င်ဵ၏ေလျှာ

ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူမျောဵ က

ီဵ

ပ်ေရဵေ

ာင်စီ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵခဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁) ခပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချေုပ်၊
(၂) ခမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ရှ့ေနမျောဵေ

ာင်စီဥ

(၃) ခမန်မာနိုငင
် ေ
ဳ တာ် ဗဟိုဘဏ်ဥ

္ကဋ္ဌ၊
္ကဋ္ဌ၊

(၄) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၊
(၅) ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုငင
် ဳ
(၆) ေငွေချေဵသ

်ေသခဳလ

ုန်သည်မျောဵနှငဴ်စ

်မှတ် လုပ်ငန်ဵက

ီဵ

်မှုလ
ပ်ေရဵေ

်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵ အသင်ဵချေုပ် ဥ
ာ်မရှင် ဥ

္ကဋ္ဌ၊

္ကဋ္ဌ၊

(၇) အခန်ဵ (၅) အရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အမည်စာရင်ဵတင်သွငဵ် သညဴ် အသင်ဵဝင်
(၈) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၇) ပါ အသင်ဵမေပ္ဒေပါ
စာရင်ဵ

ိုင်မျောဵအသင်ဵ၏ ဥ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ အသင်ဵ၏ ဥ

္ကဋ္ဌနှငဴ် ၎င်ဵမှ

ိုယ်စာဵလှယ် (၅) ဦဵ၊
်မီ

ာဵ

ာလအတွင်ဵ ခမန်မာနိုင်ငလ
ဳ

်မှတ်ရ ခပည်သူ္ဓ

္ကဋ္ဌနှငဴ် ၎င်ဵမှအမည်စာရင်ဵတင်သွငဵ် သညဴ် အသင်ဵဝင်

ိုယ်စာဵလှယ်

(၅) ဦဵ။
(ခ) ေ

ာင်စီသည်ဥပေဒနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

(ဂ) ေ

ာင်စီသည် စဉ်ဆ

်မခပတ်ေသာ ဆ

်သညဴ် လွတ်လပ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵခဖစ်သည်။

်ခဳခွင၊ဴ် ယင်ဵ၏

ိုယ်ပိုင်တဳဆိပ်

ုိ သုဳဵစွဲခွငဴ်၊

တရာဵစွဲခွင်န
ဴ ှင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဳပုင
ိ ်ခွငဴ်ရှိသည်။
(ဃ) ေ

ာင်စီသည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်ဵဆုဳဵတစ်က

လိအ
ု ပ်ပါ
(င) ေ
ဥ

အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူ

်တစ်ဦဵ

ို ဥ

္ကဋ္ဌအခဖစ် ေရွဵချေယ်တင်ေခမှာ

်ရမည်။ ေ

ာင်စီ

္ကဋ္ဌသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အစည်ဵအေဝဵမျောဵနှငဴ် လိုအပ်သညဴ် အစည်ဵအေဝဵ
ုေ
ိ ခ္ဒယူခခင်ဵ၊ အဖွဲ့ဝင်မျောဵအာဵ အစည်ဵအေဝဵမျောဵအတွ

ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ၊ အစည်ဵအေဝဵ
အေထွေထွက
(စ) ဥ

ီဵ

ျေငဵ် ပပါ

ပ် ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် ေ

ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ

္ကဋ္ဌသည် ၎င်ဵထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ်တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

(ဆ) နိုငင
် ဝ
ဳ န်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ေ
ချေ ီဵခမှငဴ်ေငွနှင်ဴ စရိတ်

် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အေ

သဘာပတိအခဖစ်ေဆာင်ရွ

အချေ ိန်တွင်မဆို ၎င်ဵ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်ခခင်ဵ အပါအဝင်
ို လမ်ဵညွှန်ခခင်ဵခပုနိုငသ
် ည်။

ို ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ခခင်ဵမရှိလျှငမ
် ညဴ်သညဴ်

ို အခခာဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵထဳသို္ဓယာယီလွှဲအပ်နိုင်သည်။

ာင်စီဝင်မျောဵသည် ခပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့

ခွငဴ်ခပုေသာ

ို ခဳစာဵခွငဴ်ရှိေစရမည်။

ာင်စီ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ

၁၆။ ေ
(

ျေင်ဵပခပုလုပ်ရမည်။

ျေငဵ် ပနိုငသ
် ည်။

ာင်စီဝင်မျောဵသည် ယင်ဵတို္ဓအန

တို္ဓ

ေ

ိမ် ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵ

ာင်စီ၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငမ
ဴ် ျောဵမှာ ေအာ
)ေ

လာသူ

်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်သည်-

ာင်စီသည်ပုဒ်မ ၁၂ အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် လုပ်

ို သငဴ်ေလျော်သည်ဟုဆုဳဵခဖတ်လျှင် ထိသ
ု ူအာဵ မှတ်ပုဳတင်လ

ိုငရ
် န် ေလျှာ

်ထာဵ

်မှတ်ထတ
ု ်ေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵနှငဴ် ပုဒ်မ ၁၁ အရထာဵရှေ
ိ သာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ခခင်ဵ၊
(ခ) ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေလျှာ
(ဂ) မှတ်ပုဳတင်လ
န့်သတ်ချေ

်ထာဵလာပါ

မှတ်ပုဳတင်လ

ို သ

်တမ်ဵတိုဵေပဵခခင်ဵ၊

်မှတ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ သငဴ်ေလျော်မည်ဟုယူဆေသာ စည်ဵ

မ်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်မျောဵ သတ်မှတ်ခခင်ဵ၊

(ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအတွ
မျောဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချေ
အစီအစဉ်မျောဵ

်မှတ်

်မျောဵ၊ စဳချေိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျောဵ၊ လ

ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ၊

်

ျေင်ဴသုဳဵရမညဴ်စဳနှုန်ဵမျောဵ၊

ျေငဴ်ဝတ်မျောဵ၊ အစီအစဉ်

်စွဲမျောဵနှငဴ် အရည်အေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

(င) ဤဥပေဒအရ တာဝန်နှငဴ် ဝတ္တရာဵမျောဵ
ေဆာင်ရွ
ျွမ်ဵ

်ရာ တွင် ေပါ္ဓဆစွာခပုမူေ

ျေင်သူ တစ်ဦဵအေပ္ဒ တိုင်

(စ) လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵဆိုင်ရာ
ေလျော်ေ

ျွမ်ဵ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ာဵချေ

်

ို

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵ
ျေင်ဝ
ဴ တ်မညီေ

ာင်ဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ာဵနာဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ၊

ျေငသ
် ူ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

ဵတစ်စုဳတစ်ရာေပဵရန် တာဝန်ရှိလာပါ

်မေ
ှု

ေအာ

ာငဴ်

်ပါအာမခဳစနစ်နှစ်ရပ်အန

မည်သညဴ်စနစ်ခဖငဴ် အာမခဳထာဵရှိမည်

ို ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵနှငဴ်အနည်ဵဆုဳဵအာမခဳတန်ဖိုဵ

(၁)

်ချေ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူအေနခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်မျောဵအေပ္ဒ ေလျော်ေ

်
ို ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ-

ဵေပဵရန် တာဝန်မှ

င်ဵလွတ်ခွင်ဴ

အာမခဳ၊
(၂) သမာဓိအာမခဳ။
(ဆ) ေ

ာင်စီသည် ဤဥပေဒခပဋ္ဌာန်ဵသညဴ်အချေန
ိ ်မှစ၍ ယင်ဵ၏တာဝန်မျောဵ

ထမ်ဵေဆာင်နိုင်သည်အထိ အသွင်
အခ

်အခဲမျောဵ

ူဵေခပာင်ဵေရဵ

(၂) ေ

ာလအတွငဵ် ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်

ို ေခဖရှငဵ် ေပဵခခင်ဵ၊

(ဇ) နည်ဵဥပေဒမျောဵနှင်ဴအညီ သတ်မှတ်ေသာ ေအာ
(၁) အခခာဵဆ

ို အရည်အေသွဵခပညဴ်မီစွာ

်ပါတာဝန်မျောဵ

်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ

ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ို ထမ်ဵေဆာင်ခခင်ဵ-

်ခခင်ဵ၊

ို အဆင်ေခပေချောေမွ့စွာ ေဆာင်ရွ

်နိုင်ရန်အတွ

်

လိအ
ု ပ်သညဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵ အပ်နှငဵ် ခခင်ဵ။
ေ

ာ်မတီမျောဵ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵနှငဴ်တာဝန်ေပဵအပ်ခခင်ဵ

၁၇။ (

)ေ

ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ဆိုင်ရာ
းေ

ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ
ာ်မတီ

်မှတ် ထုတ်ေပဵေရဵေ

ာ်မတီနှငဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ

ာ်မတီ တို္ဓ

ာင်ဵ၊ အက

ို လည်ဵေ

ုိ လည်ဵေ

)ေ

ာင်ဵဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
ို ပုဒ်မခွဲ (

) အရ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

ာင်စီသည် ၎င်ဵ၏ဆင်ခခင်တုဳတရာဵခဖငဴ် အခခာဵနိုငင
် တ
ဳ စ်ခု၏ စီရင်ပိုင်ခွင်အ
ဴ တွငဵ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ျွမ်ဵ

ဳေပ

ာ်မတီထဳသို္ဓ လွှအ
ဲ ပ်နိုင်သည်။

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳခခာဵသာဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင်သူမျောဵအခဖစ် ေဆာင်ရွ

နိုငင
် ခဳ ခာဵသာဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူတစ်ဦဵ

်ခွငဴ်ရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
ို အပိုင်ဵ (၁၀) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ခမန်မာနိုင်ငဳရှိနိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် လို
(ခ) ေ

်နိုငရ
် န် အလို္ဓငှာလိုအပ်ပါ

ာင်စီသည် မိမိ၏ တာဝန် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ပုင
ိ ်ခွင်တ
ဴ စ်ရပ်ရပ်

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေ
၁၈။ (

်စွာေဆာင်ရွ

ျေင်သူမျောဵ မှတ်ပုဳတင်လ

ာင်စီ သို္ဓမဟုတ် အမှုေဆာင်ေ

(ခ) ေ

ို ထိေရာ

ာင်စီသည်ပုဒ်မခွဲ (

်ပါေဆာင်ရွ

) အရ ခွငဴ်ခပုနိုင်ရန်အတွ

ိုလည်ဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ျေင်ေစပဲ

်ရန်ခွင်ခဴ ပုနိုင်သည်။
် စဉ်ဵစာဵဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ နိုငင
် ခဳ ခာဵသာဵ
အရည်အချေငဵ် မျောဵ

်မျောဵနှင်ဴ မဆန့်

ျွမ်ဵ

ျေင်သူတွင် အနည်ဵဆုဳဵရှိရမညဴ်

အခန်ဵ (၅)
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵအသင်ဵ

အသင်ဵအာဵအသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ
၁၉။ (

) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူမျောဵသည် အသင်ဵဖွဲ့စည်ဵလိုပါ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေလျှာ

တာဝန်တို္ဓ

ုိ ေဆာင်ရွ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (
ေ

်ထာဵလာပါ

ေ

ေ

ာင်စီသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ာင်စီသည် အဆိုပါအသင်ဵအေနခဖငဴ် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ

်နိုင်ရန် သငဴ်ေလျော်သည်ဟုယူဆလျှင် အသိအမှတ်ခပုနိုင်သည်။

) ပါ အသင်ဵမေပ္ဒေပါ

ာင်စီ သည် ခမန်မာနိုငင
် ဳလ

်မီ

ာဵ

ာလအတွင်ဵ ယင်ဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ

်မှတ်ရ ခပည်သူ္ဓစာရင်ဵ

ိုင်မျောဵအသင်ဵအာဵ ထိတ
ု ာဝန်မျောဵ

ို
ို

ယာယီထမ်ဵေဆာင် ေစနိုငသ
် ည်။
အသင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ အရဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အသင်ဵ၏ရည်ရွယ်ချေ
(

) နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ တိုဵတ

(ခ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ျေင်ဝ
ဴ တ်မျောဵလို

်ေ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵအ

်နာမှုအာဵေ

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ာဵ လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုငရ
် ာနှင်ဴ အခပုအမူပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

်မျောဵ

ို ခဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်မညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ို ခမှငဴ်တင်ရန်၊

ျေင်သူမျောဵ

ို ဥပေဒနှငဴ်အညီ က

ာင်စီ

(စ) ေ

ာင်စီသည် ယင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ထုတ်ခပန်သညဴ် လမ်ဵညွှန်ချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ လို

ပ်နိုငေ
် ရဵအတွ

်နာေဆာင်ရွ

်ေ

ာင်စီနှငဴ်

်ရန်၊

ို အသင်ဵသို္ဓ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ပါ

ာင်စီသို္ဓ အပ်နှငဵ် ထာဵသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်မ
ဴ ျောဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ

(ဆ) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှင်ဴအညီ သ
အက

ီဵ

်ရန်၊

(င) ေ
ေ

ျေင်သူမျောဵခပုစုပျေ ိုဵေထာင်ရန်နှင်ဴ

ာင်ဵလာေစရန်၊

ျေင်သူမျောဵ၏ ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ

(ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်-

ာင်ဵမွန်လာေစရန်၊

(ဂ) မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ မမီစာဵမျောဵ၏ လိအ
ု ပ်ချေ
ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

်မျောဵမှာ ေအာ

်ဆိုင်သညဴ်

အသင်ဵသည်

်ရန်၊
ိစ္စရပ်မျောဵတွင် ေ

ာင်စီသို္ဓ

ဳခပုရန်။

အသင်ဵဝင်ခဖစ်မှု
၂၁။ (

)လ

်ရှိအသင်ဵဝင်မဟုတ်သူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

အခပင် ပုဒ်မ ၁၂ အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

်ခွင်ဴလ

်မှတ်

ို

ိုင်ေဆာင်ခွငဴ် မရှိသညဴ်

ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်မရှိေစရ။

(ခ) အသင်ဵသည် အသင်ဵဝင်အခဖစ် ပါဝင်မညဴ်သူမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် သတ်မှတ်ချေ
ရမည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချေ
စဉ်ဆ

်မျောဵနှငဴ်

်မခပတ် ေလဴလာဆည်ဵပူဵရန်နှငဴ်

သတ်မှတ်ချေ

်မျောဵ

ို

်ညီသညဴ် စဳချေိန်စဳနှုန်ဵမျောဵနှငဴ် လိအ
ု ပ်ချေ
ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူအခဖစ် လို

ို ထညဴ်သွငဵ် ေရဵဆွဲခပဋ္ဌာန်ဵရမည်။

်နာရမညဴ်

်မျောဵ

ို ခပုလုပ်

်မျောဵ၊

ျေင်ဝ
ဴ တ်ပိုင်ဵအရ

(ဂ) အသင်ဵဝင်သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒမ
် ခွဲ (
အသင်ဵဝင်အခဖစ်လ

)

ို မလို

်နာပါ

ထိုသူအာဵ

်ခဳခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သ

်တမ်ဵတိုဵခခင်ဵ

ိုခွင်ဴမခပုရ။ အသင်ဵဥ

မည်သညဴ်အချေ ိန်၌မဆို အသင်ဵဝင် တစ်ဦဵဦဵ

ို ယင်ဵသို္ဓ လို

်နာေ

အေထာ
ပယ်ဖျေ

်အထာဵတင်ခပရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်မပီဵ ပျေ

ွ

်ပါ

ာင်ဵ

ထိုသူ၏အသင်ဵဝင်ခဖစ်မှု

ို

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵခပုနိုင်သည်။

(ဃ) အသင်ဵသည် ေလျှာ
မပျေ

်

္ကဋ္ဌသည်

မ
်

ွ

်ထာဵသူနှင်ဴ ပတ်သ

်၍ ေ

ာင်စီသို္ဓ ေအာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်

ို

် အစီရင်ခဳတင်ခပရမည်-

(၁) အသင်ဵဝင်အခဖစ် ခွငဴ်ခပုထာဵမပီဵခဖစ်ေ
(၂) အသင်ဵဝင်အခဖစ်မှ နုတ်ထွ
(၃) အသင်ဵဝင်ခဖစ်ခခင်ဵမှ သ
ရုပ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်ေ

်မပီဵေ
်တမ်ဵ

ာင်ဵ
ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လစ်လပ်မပီဵ ခဖစ်ေ

ုန်ဆုဳဵမပီဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ

ာင်ဵ၊

မ် ပီဵ သို္ဓမဟုတ်

ာင်ဵ။

(င) မည်သူမဆို(၁) အသင်ဵဝင်အခဖစ်ေလျှာ
(၂) အသင်ဵဝင်သ

်တမ်ဵ

်ထာဵမှု

ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵခဳရလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ုန်ဆုဳဵသွာဵလျှင် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ ဆန္ဒမပါဘဲ ပယ်ဖျေ

ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵခဳရလျှင် အသင်ဵ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ
ေ

ာင်စီသို္ဓေလျှာ

်

ို ခပင်ဆင်ပယ်ဖျေ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ေပဵရန်

်ထာဵ နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၆)
နစ်နာမှုနှငဴ်စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
၂၂။ (

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵေ

) မည်သူမဆို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ခဖစ်ေစ၊

ျေငဴ်ဝတ်နှငဴ်မညီေသာ ေဆာင်ရွ

ာငဴ်ခဖစ်ေသာ နစ်နာမှုမျောဵ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူတစ်ဦဵ၏ အလွဲခပုမူ ေဆာင်ရွ

်မေ
ှု

်မှုေ

ာငဴ်ခဖစ်ေစ ထိခို

ာင်စီ

်နစ်နာခဲဴလျှင် ေ

ာငဴ်

သတ်မှတ် ထာဵသညဴ် အချေ ိန်အတွင်ဵ၊ သတ်မှတ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်အညီ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

တိုင်တန်ဵမှုတွင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
စွပ်စွဲချေ
၎င်ဵ

်နှင်ဴ သ

ချေ ိုဵေဖာ

ျေင်ဝ
ဴ တ်မျောဵ
အေ

ျွမ်ဵ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ
ျေငသ
် ူ

ဆန့်

်ခဲဴသည်ဆိုေသာ စွပ်စွဲချေ

်နှင်ဴ သ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ဆိုင်သညဴ် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာ်မတီသို္ဓ

်ခဲဴသည်ဆိုေသာ

်မျောဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်သညဴ် စဳနှုန်ဵမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

ိုအေသဵစိတ်ေဖာ်ခပ နိုငသ
် ည်။ သို္ဓရာတွင် ထိုသို္ဓေဖာ်ခပထာဵမှုမရှိခခင်ဵ

ို

ာင်ဵခပု၍ တိုင်တန်ဵမှုအာဵ ပယ်ချေခခင်ဵမခပုရ။

(ဂ) အသင်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ဆိုင်ရာ

ာ်မတီသု္ဓိ တိုင်တန်ဵေလျှာ

ျွမ်ဵ

တိုင်တန်ဵမှုမျောဵ

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် တိုင်တန်ဵမှု

ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ို အသင်ဵအာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေစခခင်ဵ

ို လ

ာ်မတီသို္ဓ ချေ

်ခဳရရှိလျှင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ

်ချေင်ဵလွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵ ပိရ
ု္ဓ မည်။

၂၃။ (

) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

တိုင်တန်ဵမှု

ို လ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ တိုင်တန်ဵခဳရသူအေပ္ဒ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် အသင်ဵ

ို ညွှန်

ာဵ

နိုင်သည်။
(ခ) အသင်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရေဆာင်ရွ

်သညဴ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု

ို ေ

ထာဵသညဴ် အချေ ိန်အတွငဵ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအတိုငဵ် ေဆာင်ရွ
(ဂ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုေဆာင်ရွ
သို္ဓမဟုတ် အချေ

်အလ

်စဉ်အတွငဵ် အသင်ဵသည် သ

်မျောဵ

ို လ

ာင်စီ

သတ်မှတ်

်ရမည်။

်ဆိုငရ
် ာ စာရွ

်ဝယ်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵထဳမှ ယင်ဵတို္ဓ

စ
် ာတမ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵ
ုိ ေတာင်ဵခဳနိုင်မပီဵ

ထိုသူမှလည်ဵ ေပဵအပ်ရမည်။
(ဃ) အသင်ဵသည် ဤပုဒ်မအရ ရရှိသညဴ်စာရွ
တစ်ရပ်ရပ်

်စာတမ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵ သို္ဓမဟုတ် အချေ

ို အသင်ဵ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ

်အလ

်

်တွင် ထာဵရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု

ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အချေန
ိ ် အထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်ခဖစ်မပီဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု သို္ဓမဟုတ်
ာဵနာမှုမပီဵဆုဳဵပါ

အပ်နှဳသူထဳ ခပန်လည် ေပဵအပ်ရမည်။

(င) အသင်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ တိုင်တန်ဵခဳရသူ
စည်ဵ

မ်ဵ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တစ်ခုခု

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵမျေဉ်ဵ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ခဲဴေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေ

ထုတ်ခပန်ထာဵသညဴ် သတ်မှတ်စဳချေ ိန်ဵစဳနှုန်ဵ သို္ဓမဟုတ် လမ်ဵညွှန်ချေ
ေဖာ

်ဖျေ

်ခဲဴေ

ချေ ိုဵေဖာ

်ေ

သုဳဵသပ်ချေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသင်ဵ
ာင်ဵ ယုဳ

အသင်ဵ၏အစီရင်ခဳစာအရ စည်ဵ
၂၄။ (

) ဤအခန်ဵအရတိုင်

်တစ်ခုခု

ထုတ်ခပန်ထာဵသညဴ် စည်ဵ

ည်ရန် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အေ

်မျောဵပါဝင်သညဴ်အစီရင်ခဳစာ

ာင်စီ

ို ေ

မ်ဵ သို္ဓမဟုတ်

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာဵစာနှင်ဴ ယင်ဵတိုင်

ာ်မတီ

အေရဵယူေဆာင်ရွ

ာဵစာအေပ္ဒ အသင်ဵ

ာင်စီ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏လွှဲအပ်ထာဵသညဴ် အခွင်အ
ဴ ာဏာအရ ေဆာင်ရွ
ာ်မတီသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် စည်ဵ

မ်ဵ

်နိုင်သည်-

ာဵခခင်ဵအပါအဝင် ဆ

်လ

်စုဳစမ်ဵမှုမျောဵ

်ခခင်ဵ၊

(၂) တိုင်တန်ဵခဳရသူထဳအေ

ေ

ို

ာ်မတီမှ ဆုဳဵခဖတ်ရမည်။

(၁) အသင်ဵသို္ဓ ထပ်မဳစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် ညွှန်

ျေ ိုဵေ

်ခခင်ဵ

တင်ခပသညဴ် အစီရင်ခဳစာ

(ခ) ေ

(ဂ) စည်ဵ

ို

ာ်မတီသု္ဓိ တင်ခပရမည်။

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ေဆာင်ရွ

ျေင်ဝ
ဴ တ်

ာင်ဵရှိမရှိစသညဴ်

စည်ဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ို

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာင်ဵခပထုေချေရန် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ။

ာ်မတီသည် တိုင်တန်ဵခဳရသူအေပ္ဒ စွပ်စွဲချေ

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အခွင်အ
ဴ ေရဵ

ိုေပဵမပီဵေနာ

် လုေ
ဳ လာ

်မျောဵအာဵ ေခဖရှင်ဵရန်

်သညဴ် အေ

ာင်ဵရင်ဵရှိသည်ဟု

ျေနပ်လျှင်-

(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
န့်သတ်ချေ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ၏မှတ်ပုဳတင်လ

်မျောဵ သတ်မှတ်နိုငမ် ပီဵ ယင်ဵတို္ဓ

်မှတ်အေပ္ဒ စည်ဵ

ို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

မှတ်ပုဳတင် စာရင်ဵတွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရန် မှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိအာဵ ညွှန်

မ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ်
ျေင်သူမျောဵ၏
ာဵနိုင်သည်၊

(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူ၏ မှတ်ပုဳတင်လ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ၎င်ဵ၏အမည်
(၃) ေအာ

်ပါ

ာင်စီ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ

်ေနသညဴ် စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

တရာဵစွဲဆို တင်ပန
ို္ဓ ိုငမ် ပီဵ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ
(

) ဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ

ဆန့်

ျေငေ
် သာ

ို ပယ်ဖျေယ်နိုငမ် ပီဵ

ိုဖယ်ရှာဵရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ညွှန်

ိစ္စရပ်မျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒလာလျှင် ေ

အခွင်ဴအာဏာအရ ေဆာင်ရွ

်မှတ်

လွှဲအပ်ထာဵသညဴ်
ာ်မတီသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ပါအတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်ို

ိစ္စရပ်ခဖစ်လျှင်ထိုလူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

(ခခ) ဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ

ာဵနိုငသ
် ည်၊

ို ချေ ိုဵေဖာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

ို ေငွဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊

်မပီဵ ခပုလုပ်သညဴေ
် ဆာင်ရွ

ဥပေဒနှငဴ်မညီေသာ ရယူမှုရှိခဲဴသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု

်မတ
ှု စ်ခုေ

ာငဴ်

ို လွှေ
ဲ ရှာင်ခဲဴသညဴ်သူတစ်ဦဵအာဵ

ထိဥ
ု ပေဒနှင်ဴ မညီေသာ ရယူမှုသို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ရှာင်ခဲဴသညဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုပမာဏအတိုငဵ်
ခပန်လည်ေပဵေဆာင်ေစခခင်ဵ၊
(ဂဂ) ထိေ
ု ဖာ
ေလျော်ေ

်ဖျေ

်မှုေ

ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုခဳစာဵရသူ

ဵအခဖစ် ေပဵေစခခင်ဵ။

တရာဵရုဳဵသည် လူမခ
ွဲ ဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
၂၅။ (
က

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵနှငဴ်ပတ်သ

) ဤဥပေဒအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွ
ီဵ

ို ထိုသို္ဓေပဵေဆာင်ေစသညဴ်ေငွမှ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

၎င်ဵတို္ဓ၏တာဝန်နှင်ဴ ဝတ္တရာဵမျောဵ

်ခခင်ဵ၊ ဥပေဒအရရရှိေသာလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ အာဏာမျောဵ

ပ်ရန်အတွ

(ခ) မိမိ၏

်၍ အမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နိုင်ခခင်ဵ

် တရာဵရုဳဵသည် လိအ
ု ပ်ေသာအမိန့်မျောဵ

ို

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵနှငဴ်ပတ်သ
ျွမ်ဵ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ခဖစ်ေစ မိမေ
ိ ရှ့သို္ဓေရာ

်ရှိလာေသာ အမှုမျောဵတွင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (
က

ီဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ျေင်သူသို္ဓမဟုတ်

ာ်မတီမှ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ

) ပါ အာဏာမျောဵ

ို

်နိုင်သည်။

) အာဵ မဆန့်

ျေငေ
် စဘဲ တရာဵရုဳဵသည် ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ပ်ရန် တာဝန်နှငဴ်ဝတ္တရာဵတို္ဓ

သို္ဓမဟုတ် လိုအပ်သလို ညွှန်

ုိ အေထာ

်အ

ိုငတ
် ွယ်ေဆာင်ရွ
ျွမ်ဵ

(င) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ာင်စီ၏

ာဵနိုငသ
် ည်။
ျွမ်ဵ

ျေင်သူတစ်ဦဵအာဵ ဤဥပေဒ

်ရန် ခန့်အပ်ခဲဴေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသူအာဵ
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်မျောဵအရ ေ

ူခဖစ်ေစရန်အလိ္ဓုငာှ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်

(ဃ) တရာဵရုဳဵသည် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အရ ၎င်ဵမှ

်၍

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။

ိုယ်ပိုငဆ
် င်ခခင်တုဳတရာဵအရခဖစ်ေစ၊ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

ို

ျေမ်ဵ

ျေ ိန်ဆိုေစလျေ

ျေင်သူ၏ ေငွစာရင်ဵစာအုပ်မျောဵ
ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ

်မှုမျောဵနှငဴ်

် စစ်ေမဵနိုင်သညဴ်အခပင်

ိုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေ

ာ်မတီ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်

အရ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) နှငအ
ဴ် ညီအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။
စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို နစ်နာသူ

ေ

ာင်စီသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

၂၆။ (

) ပုဒ်မ ၂၂ အရ လ

၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အေ

်ေ

်ခဳရရှိသညဴ် တိုင်

ာငဴ် နစ်နာသူသည် ေ

) အရ ေ

ာင်ဵ

ာင်စီသို္ဓေလျှာ

ာဵသညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရေလျှာ
(ဂ) အရစည်ဵ

ာဵမှုနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ စည်ဵ

ာင်စီ၏ အဆုဳဵအခဖတ်ခဳယူရန် ေလျှာ
်ထာဵရာတွင် ေ

်အတွင်ဵ ေလျှာ

်ထာဵမှု

ို လ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

မ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေ

်ခဳ

ာ်မတီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ာ်မတီ

်ထာဵခွငဴ်ရှိသည်။
်

ို နစ်နာသူထဳ

်ထာဵရမည်။

ာဵနာေနဆဲအချေ ိန်တွင် ေ

ာ်မတီ၏ အေရဵယူေဆာင်ရွ

ာင်စီသည်ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွဲ

်ခဲဴမှုတစ်ရပ်ရပ်

ို

ဆိုင်ဵငဳဴရန်အမိန့် ချေမှတ်နိုငသ
် ညဴ်အခပင် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ၏ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သို္ဓမဟုတ် (၂) အရ
စည်ဵ
ဆ
(ဃ) ေ

မ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ
်လ

် ေဆာင်ရွ

ာ်မတီ

ေပဵပိေ
ု္ဓ သာအေ

ာင်ဵ

ာဵစာ သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

ာဵချေ

်အာဵ

်ခခင်ဵမခပုရန်မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအေပ္ဒ တာဵခမစ်မိန့်ထုတ်ဆငဴ်နိုင်သည်။

ာင်စီသည်-

(၁) စည်ဵ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို အတည်ခပုခခင်ဵ၊ ခပင်ဆင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ပယ်ဖျေယ်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်၊
(၂) ယင်ဵ

ိစ္စ

ို ထပ်မဳစုဳစမ်ဵမပီဵ ခပန်လည်တင်ခပရန် စည်ဵ

ေပဵပိန
ု္ဓ ိုငမ် ပီဵ စုဳစမ်ဵမှုခပန်လည်ရရှိပါ
ခပင်ဆင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ

ေ

မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ

ာ်မတီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ာ်မတီသို္ဓ ခပန်လည်

ို အတည်ခပုခခင်ဵ၊

်ခခင်ဵခပုနိုင်သည်။

(င) ပုဒ်မ ၂၆ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

ာင်စီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်သည်

အမပီဵအခပတ် ခဖစ်ေစရမည်။
အပိုင်ဵ (၄)
ပစ္စည်ဵထိန်ဵခခင်ဵ
အခန်ဵ (၁)
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏အဓိပ္ပာယ်
၂၇။
(

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵဆိုရာတွင် ေအာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓ ပါဝင်သည်-

) ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵနှငမ
ဴ် န်ေနဂျော၊

(ခ) ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအေပ္ဒ ခန့်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် မန်ေနဂျော၊
(ဂ) ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအေပ္ဒ ခန့်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊
(ဃ) ထိုပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵမှ ေပ္ဒထွ

်လာေသာဝင်ေငွနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ။
ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵနိုင်ခခင်ဵ
၂၈။

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအတွ

် အဖွဲ့အစည်ဵမဟုတ်သညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်ထာဵ နိုငသ
် ည်။
အခန်ဵ (၂)

ိုသာလျှင်

တရာဵရုဳဵခပင်ပတွင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ၊ လစ်လပ်ခခင်ဵ၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် တာဝန်ရှိမမ
ှု ျောဵ
ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
၂၉။ (

ိုစတင်ခန့်အပ်နိုင်သညဴ်အချေိန်

) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ

်ပိုေသာ ခွငဴ်ခပုထာဵသညဴ်

အေခခအေနမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ခွငဴ်ခပုေသာ အချေ ိန်
ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ိုခန့်အပ်နိုငမ် ပီဵ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵတွင် အာမခဳအ

ာလမျောဵအတွင်ဵ

ျေ ိုဵ ခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်တစ်ဦဵ

အေနခဖငဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵပိုင်ခွင်ဴ မရှိေစရ။
(ခ) ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ အေခခအေနမျောဵဆိုရာတွင်ေအာ
(၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်မညဴ်အာမခဳအ
ေပ္ဒေပါ

်ပါတို္ဓ

ို ဆိုသည်-

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်သည် ဤဥပေဒ

ို ခပဋ္ဌာန်ဵခခင်ဵ မခပုမီ

ပင်

်ခဲဴမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ၊

(၂) အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည်

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျောဵစုအေပ္ဒ အာမခဳရရှိထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်
ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ိစ္စခဖစ်သညဴ်အခပင် အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆)

်မျောဵ အရ ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်

တာဵခမစ်ပိတ်ပင်ထာဵမှုမရှိခခင်ဵ၊
(၃) ထူဵခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵရှိေ
(

) တရာဵရုဳဵ

ာင်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵ

ယုဳ

ည်၍-

ိုယ်တိုငခ
် န့်အပ်ခဲဴခခင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ်

(ခခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵခန့်အပ်ရန် အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်အာဵ ခွငဴ်ခပုမိန့် ချေမှတ်

ေပဵခဲဴခခင်ဵ၊
(၄) နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ခွငဴ်ခပုထာဵခဲဴခခင်ဵ။
(ဂ) ခွငဴ်ခပုထာဵေသာအချေ ိန်
(၁) အာမခဳအ

ာလဆိုရာတွင် ေအာ

ယင်ဵအစီအစဉ်

ို လို
ို ဆန့်

်နာရန် တာဝန်ရိှသညဴ်အခပင် ၎င်ဵ
ျေငသ
် ည်မှအပ

ုမ္ပဏီ

(၆) အရခဖစ်ေစ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ်
အေ
(၂)

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ုမ္ပဏီ

ိုဆိုသည်-

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်သည် အပိုင်ဵ (၅) အရခဖစ်ေစ၊ အပိုင်ဵ (၆) အရခဖစ်ေစ ခပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ်
ခန့်ထာဵပါ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်

်ေနသညဴ် အချေန
ိ ်

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ

ို

အပိုငဵ် (၅) အရခဖစ်ေစ၊ အပိုင်ဵ

ို

ာလ၊

်သိမ်ဵေနစဉ်အချေ ိန်

ာလ။

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
၃၀။ (

) အာမခဳတစ်ရပ်အတွ

ဆန့်
(၁)

ျေင်

ွဲလေ
ွဲ သာ သေဘာတူညီချေ
ုမဏ
္ပ ီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

လိအ
ု ပ်ေသာ ေဆာင်ရွ
(၂)

် ခန့်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို လ
်ချေ

ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိအ
ု ာမခဳတွင် အခခာဵနည်ဵ

်မရှိလျှင် ေအာ
်ေရာ

်မျောဵ

်ရယူခခင်ဵ၊ ေ

်ပါအခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵရရှိသည်ာ

်ခဳရယူခခင်ဵနှငဴ် ထိုသို္ဓခပုလုပ်ရန်အလို္ဓငာှ

ို ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊

ို ေလလဳစနစ်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊ စာချေုပ်ချေုပ်ဆို၍ခဖစ်ေစ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ၊

(၃)

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ို အာမခဳအခဖစ်ထာဵရှိ၍ ေငွေ

ဵရရှိေအာင် ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ေချေဵယူခခင်ဵ၊
(၄) ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

သို္ဓမဟုတ် ေငွစာရင်ဵ
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
(၅)

်ရာ၌ အေထာ

်အ

ိုင် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအသ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူတို္ဓ

ုမ္ပဏီအမည်နှငဴ် ခဖစ်ေစ၊

ူရရှိေစရန်အလိ္ဓင
ု ှာ ဥပေဒအက

်ေမွဵဝမ်ဵေ

ဳေပဵ

ျောင်ဵ

ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ၊
ုမ္ပဏီ၏

ိုယ်စာဵခဖစ်ေစ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ၊

တရာဵစွဲဆိုခဳပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိခခင်ဵနှငဴ် ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊
(၆)

ုမ္ပဏီ

ို ထိခို

်မှုခဖစ်ေစေသာ အခငင်ဵပွာဵမှု

(၇)

ုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

(၈)

ုမ္ပဏီ၏တဳဆိပ်တုဳဵ

ို အနုညာ တနည်ဵခဖငဴ် ေခဖရှငဵ် ေစခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ိုအသုဳဵခပုခခင်ဵ၊

(၉) စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေခပစာမျောဵနှငဴ် အခခာဵစာရွ
ရာတွင်
(၁၀)

ုမ္ပဏီအမည်နှင်ခဴ ဖစ်ေစ၊

ိုယ်တိုငေ
် ဆာင်ရွ

(၁၁)

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

(၁၅)
လ
(၁၆)

်ေအာ

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေရန်အတွ

်ခဳ

ုမ္ပဏီမျောဵ

်ခဳ

်အ

ုမ္ပဏီ

ေ

်ခွငဴ်ရှိသည်။

ို ဆ

်လ

်လုပ်

ိုင်ခခင်ဵ၊

ို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ခခင်ဵ၊
ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ

ုမ္ပဏီမျောဵသိ္ဓု လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵခခင်ဵ၊
ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵအတွ

ူခဖစ်ေစ ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေ

ို လ

်ခဳခွငဴ်ခပုနိုင်ခခင်ဵ

်လိုအပ်ေသာ သို္ဓမဟုတ်

ို ငှာဵရမ်ဵခခင်ဵ၊

ိုယ်စာဵ ညှိနှိုငဵ် ေခဖရှငဵ် ေပဵရန်ေဆာင်ရွ

(၁၈) ေတာင်ဵေခ္ဒခခင်ဵ မခပုရေသဵေသာ
(၁၉)

်လအ
ို ပ်သလို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အငှာဵချေထာဵမှု

အေထာ

်ခခင်ဵခဖငဴ်ပိုမို

်ရန် ေအဵဂျေငဴ်တစ်ဦဵအာဵခန့်ထာဵပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိခခင်ဵနှငဴ်

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵ
်ေအာ

်ပင
ို ခ
် ွင်ဴရှိခခင်ဵ၊

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ ေငွေပဵေချေမှုမျောဵ ခပုလုပ်နိုင်ခခင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ် စွန့်လွှတ်ခခင်ဵ၊
(၁၇)

ို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

(၁၄) လ

ိုယ်စာဵခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

ို ခန့်အပ်ခွငဴ်၊ ထုတ်ပယ်ခွငဴ်ရှိခခင်ဵ၊

(၁၂) ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ
(၁၃)

ုမ္ပဏီ၏

်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ ေရဵသာဵချေုပ်ဆို ေဆာင်ရွ

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ေအဵဂျေငဴ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

အဆင်ေခပ ေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု
ဝန်ထမ်ဵမျောဵ

ို ထိန်ဵသိမ်ဵရာတွင်အာမခဳထာဵရှိခခင်ဵ၊

်ခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ၏ မတည်ေငွရင်ဵ

ို ေတာင်ဵခဳခခင်ဵ၊

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တင်ရှိေနခခင်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳယူမှု၊

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငမ
် ှု၊ ေ

ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်မီ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵမျောဵ

သိမ်ဵယူထာဵမှုသို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို

်သိမ်ဵမှု တစ်ရပ်ရပ်တွင်

ေ

ဵမမီမျောဵအာဵဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်၍ ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ၊ အခမတ်ေငွမျောဵ

လ

်ခဳခခင်ဵနှင်ဴယင်ဵ၏ မမီရှင်မျောဵအတွ

် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵစာချေုပ်မျောဵ

ို သေဘာတူလ

ို
်ခဳခခင်ဵ၊

်

(၂၀)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊
(၂၁)

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ရုဳဵခန်ဵတည်ေနရာ

(၂၂) အထ
ေနာ

်ေဖာ်ခပပါ လုပ်ပိုင်ခွင်မ
ဴ ျောဵ

်ဆ

်တွဲမျောဵ

(ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ို ေဆာင်ရွ

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်ရန်အတွ

် လိအ
ု ပ်သညဴ်

်ခခင်ဵ။

်သည် ရိုဵေခဖာငဴ်ေသာသေဘာနှငဴ် တန်ရာတန်ေ

အေရာင်ဵအဝယ်ခပုခဲဴခခင်ဵခဖစ်ပါ
ဟုတ်မဟုတ်

ို

ေ
ို ခပာင်ဵလဲခခင်ဵ၊

ဵေပဵ၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵနှင်ဴ

ထိပ
ု စ္စည်ဵထိန်ဵအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအတွင်ဵ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

ို စုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵရန်တာဝန်မရှိေစရ။

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ တာဝန်ရှိမှု
၃၁။ (

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်

ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ

်ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ)

တို္ဓပါအေခခအေနမျောဵ၌ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်မျောဵရှိေစရမည်။
(ခ) အာမခဳအ
လ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်အာဵ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်ရန်အလိ္ဓုငှာ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ

်ဝယ်ရယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵချေုပ်ခခင်ဵခပုလုပ်သညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်

ေအဵဂျေငဴ်အခဖစ် ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏

်ခခင်ဵ ခပုသည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုသည်ခဖစ်ေစ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ေဆာင်ရွ

်ရာ၌ အသုဳဵခပုခဲဴေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ၊ ဝယ်ယူခဲဴေသာ

ငှာဵရမ်ဵခဲဴေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လ

ုန်စည်မျောဵ၊

်ဝယ်ရယူထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲေနေသာ သို္ဓမဟုတ်

အငှာဵယူထာဵေသာမေရွှေ့မေခပာင်ဵနိုငသ
် ညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ငှာဵရမ်ဵထာဵ သညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵအတွ
ျေခဳေပဵေချေခဲဴေသာေ
(ဂ) အ

်ေနထိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

ုမ္ပဏီမှ ဆ

်ပါ

်လ

်အသုဳဵခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵအတွ

ငှာဵရမ်ဵခ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေပဵေဆာင်ရန်ရှိေသာ အခေ
ေအာ

ိစ္စမျောဵ၌ ၎င်ဵတာဝန် ယူေနေသာ

ာလအတွ

် စာချေုပ်အရေပဵရန်ရှိေသာ

ဵေငွတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍
်သာ တာဝန်ရိှေစရမည်-

(၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုမီ အခခာဵသူတစ်စုဳတစ်ဦဵ
ယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေရာ

်ေနထိင
ု ခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ
်

်ေနထိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယင်ဵ၏အခွငဴ်အေရဵမျောဵ

ို

သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူထဳသို္ဓ အေ
ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိမု္ဓ ပီဵ ေနာ

ို ဆ

်လ

်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵခပုသညဴ်
် အလုပ်လုပ်

ိုငရ
်

ျေငဴ်သုဳဵေတာဴမည်မဟုတ်ေ
ာင်ဵ

ာဵစာ

ုမ္ပဏီ

်ဝယ်ရယူခခင်ဵ ခပုလုပ်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵ

(ဃ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵအာဵခန့်ထာဵမပီဵေနာ

အေ

ပိုင်ဆိုင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် အငှာဵ

ို ထိုသူနှင်ခ
ဴ ျေုပ်ဆိုေသာ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ

(၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်မပီဵေနာ
ဝင်ေရာ

်

ဵမမီမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်ရိေ
ှ စ ရမည်။

ယ်၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပစ္စည်ဵအာဵ

ဝင်ေရာ

ို

သုဳဵစွဲခခင်ဵ
ိစ္စ၊

်သုဳဵစွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ိစ္စ။

်၇ရ

်အတွငဵ် ပစ္စည်ဵနှငဴ်

ာင်ဵ၊ ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ ပိုင်ရှင်ခဖစ်သူ

ို ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴသညဴ်အခပင် ထိုသို္ဓ

်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵသည်အမှန်တ

ယ်ပင် ထိပ
ု စ္စည်ဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍

အခွင်ဴအေရဵမျောဵ
တာဝန်မှ

ို

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵမခပုလျှင် အထ

်ပါ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ တင်ရှိေသာ

င်ဵလွတ်ခွင်ဴ ရှိေစရမည်။

(င) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵသညဴ် စာချေုပ်ပါစည်ဵ
ေဖာ်ခပထာဵသည်မှတစ်ပါဵ
ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေအာ

ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵမျောဵအန
်ပါ

မ်ဵချေ

်မျောဵတွင် အခခာဵနည်ဵ

်မှ ၎င်ဵ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵပိုငခ
် ွငဴ်နှင်ဴသ

်ဆိုင်သညဴ်

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ေတာင်ဵခဳပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်-

(၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအေပ္ဒတွင် ဤပုဒ်မအရတာဝန်ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်
(၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ

ုမ္ပဏီ၏ ေ

ဵမမီမျောဵ၊

ို ေပါ္ဓဆမှုမရှိဘဲ

ရိုဵေခဖာငဴ်စွာထမ်ဵေဆာင်စဉ်ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှငဴ်
(၃) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏အခေ

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ၊

ဵေငွမျောဵ။

ပစ္စည်ဵေရာင်ဵချေရာတွင် ဂရုခပုရန်တာဝန်
၃၂။ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်
ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ

ို ေရာင်ဵချေရာတွင် ထို

်သငဴ်ေသာ သတိဝိရိယခဖငဴ်

်ရမည်။

ပစ္စည်ဵထိန်ဵရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ
၃၃။ (

) တရာဵရုဳဵသည် မညဴ်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို

ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵ

နိုင်သည်။ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်လည်ဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ်
အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵ၍ ရာထူဵမှနုတ်ထွ

(ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်

်နိုင်သည်။

ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

အရည်အချေငဵ် ရှိမှု ရပ်စဲသွာဵချေိန်တွင် ရာထူဵမှနုတ်ထွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

(ဂ) မည်သညဴ်အချေ ိန်တွငမ
် ဆို ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵခဳရလျှင် သို္ဓမဟုတ် နုတ်ထွ
ေပဵရလျှင် ထိအ
ု ချေ ိန်

ာလရှိ ၎င်ဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵက

ီဵ

ပ်ထာဵေသာ

ထုတ်ယူခွငဴ်ရှိမပီဵ ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴသညဴ် မမီရှင်

ိုယ်တိုင် သို္ဓမဟုတ်

မမီရှင်

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်ထ

ိုယ်စာဵ

ိုငေ
် ဆာင်ထာဵေသာ အာမခဳေ

(၁) ၎င်ဵမှ သငဴ်တငဴ်ေလျှာ
(၂)

်ပတ်စွာ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

ျေခဳေပဵေချေခဲဴေသာ စရိတ်စ

်မှ ၎င်ဵ

်ရန်

်

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ အန

်မှ

် ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်မျောဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏အခေ

ရရန်ရှိေသာ နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွ

ဵေငွမျောဵ၊

် အာမခဳေလျော်ေ

ဵ။

(ဃ) ေသဆုဳဵခခင်ဵမှတစ်ပါဵ ရာထူဵေနရာလစ်လပ်လျှင် သို္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရလျှင်
ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ လစ်လပ်သညဴ်ေန့မှ သို္ဓမဟုတ် ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ခဳရသညဴ်ေန့မှ
၁၄ ရ

်အတွင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။

(င) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
လို

်နာရန် ပျေ

ဒဏ်ေ

်

ွ

ဵေငွ တပ်ရို

်အာဵ လုေ
ဳ လာ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

်ေသာ အေ

ာင်ဵမရှိဘဲ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်ရမည်။
အခန်ဵ (၃)

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အခွငဴ်အာဏာ

်မပိုေသာ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
၃၄။ (

အေ

ာင်ဵ

ာဵရန်တာဝန်

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ

(၁) မိမိအာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ေ
ရ

် အတွင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီသို္ဓ အလုပ်လုပ်

်အတွငဵ် အေ

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ
(ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လုေ
ဳ လာ
ဒဏ်ေ

်ရန် ပျေ
ဵေငွတပ်ရို

ုမ္ပဏီ၏
၃၅။ (

်

ွ

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒမ
် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ုမ္ပဏီ၏

ေရဵသာဵခပုစု၍ တင်ခပရန် အေ

(၂) ဆ
(၃)

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏

်နာ
်မပိုေသာ

ညာချေ

်
် ထိပ
ု စ္စည်ဵထိန်ဵသည် ဆ
ညာချေ

်

်နွှယ်

ို

ပ
် ါအချေ

်မျောဵ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ရမည်-

ာဵစာပုဳစဳ၊

ုမ္ပဏီ၏

်အလ

်မျောဵ၊

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

်အလ

ို လို

ာဵစာ ေပဵပိေ
ု္ဓ တာင်ဵခဳနိုင်သည်။

်နွှယ်သညဴ်ပဂ
ု ္ဂိုလ်မျော၏ အချေ

အချေ

်

ျေပ်တစ်သန
ိ ်ဵထ

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

) နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ
ာင်ဵ

်အတွင်ဵမိမိ လိပ်စာသိရှိသမျှ

ာဵစာ ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ။

်ေသာအေ

်ပါ

ိုင်

်ရမည်။

သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသို္ဓ

(ဂ)

ာင်ဵ

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရမပီဵသည်နှင်တ
ဴ စ်မပိုင်န

(၁) အေ

်၂

ာဵစာ ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ၊

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ိုင်ရ

ို မှတ်ပုဳတင်ရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳအလုပ်လုပ်

(၃) မိမိအာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် ေန့မှ ၂၈ ရ

ေဆာင်ရွ

်ရမည်-

ညာခခင်ဵ၊

(၂) မိမအ
ိ ာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မှု
်၂ရ

်ဆိုငရ
် ာ

ို ေဆာင်ရွ

ာဵစာေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် အမျောဵသိေစရန် ေ
ရ

ာင်ဵ သ

်ပါတို္ဓ

ညာချေ

်ပုဳစဳနှငဴ် ပါဝင်ရမညဴ်

်မျောဵ။
ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

ခဳရသူသည် ထိအ
ု ေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို လ

ညာချေ

်ခဳရသညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ

်ခပုစုတင်ခပရန် ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ
်အတွငဵ် ေရဵသာဵခပုစု၍

တင်ခပရမည်။
(ဃ) မည်သူမဆိုခိုငလ
် ုဳေသာ အေ
ပျေ

်

ွ

တပ်ရို

်ပါ

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိသ
ု ူအာဵ

ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

ဵေငွ

်ရမည်။

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ အစီရင်ခဳစာ
၃၆။ (
သ

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေအာ
်ဆိုင်ရာ

ုမ္ပဏီ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓလည်ဵေ

သီဵခခာဵခန့်အပ်ထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵနှငဴ်

နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခခာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသို္ဓလည်ဵေ
မျောဵ

ို အခါအာဵေလျော်စွာ ေပဵပိအ
ု္ဓ စီရင်ခဳရမည်-

ာင်ဵ၊

ာင်ဵ၊ အစီရင်ခဳစာ

(၁) ပုဒ်မ ၃၅ အရ ၎င်ဵထဳသို္ဓ ဆ
ုမ္ပဏီ၏

်နွှယ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

ေပဵပိတ
ု္ဓ င်ခပခဲဴသညဴ်

ညာချေ

ထိထ
ု ုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

သိရှိနိုင်သမျှထို

ုမ္ပဏီတွင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရသညဴ် အေ

(၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
မျောဵနှငဴ် ထို

်အ

်အေပ္ဒ ၎င်ဵ၏ ထင်ခမင် ယူဆချေ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

်မျောဵနှင်ဴအတူ ၎င်ဵ
ာင်ဵ

်လ

်လည်ပတ်လုပ်

(၃) ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴသညဴ် အာမခဳအ
ေငွရင်ဵနှငဴ်ယင်ဵအေပ္ဒ

ိစ္စရပ်မျောဵ၊

ို စီမဳခန့်ခွဲမှု သိမ
ု္ဓ ဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲရန် အဆိခု ပုချေ

ုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ဆ

သို္ဓမဟုတ် ဆ

ျေဉ်ဵချေုပ်၊

ိုင်ရန် အဆိခု ပုချေ

်လ

်လည်ပတ်လုပ်

ိုင်မှု

်မျောဵ၊

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်ထဳသို္ဓ ေပဵေချေရမညဴ်

ျေသငဴ်သညဴ် အတိုဵေငွပမာဏအခပင် ဦဵစာဵေပဵ မမီရှင်မျောဵသို္ဓ

ေပဵေချေနိုင်မညဴ် ေငွပမာဏ၊
(၄) အခခာဵမမီရှင်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရန်အတွ
(ခ) ထိုအစီရင်ခဳစာမျောဵ

ို ေအာ

် ရနိုငဖ
် ွယ်ရှိေသာေငွပမာဏ။

်ပါသတ်မှတ်

(၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေနာ

ာလအတွင်ဵ ထုတ်ခပန်ေ

် ၃ လ၊

(၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵချေိန်မှစ၍ တစ်နှစ်ခပညဴ်မပီဵ ေနာ
(၃) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် တာဝန်မှရပ်စဲမပီဵေနာ
(ဂ) ဤပုဒ်မပါ မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အေပ္ဒ မျောဵစွာထိခို

်

်ေစမညဴ် အချေ

ညာရမည်-

် ၃ လ။

မျှ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
်အလ

် နှစ်စဉ် ၃ လ၊

်မျောဵ

၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ချေ

်

ို အစီရင်ခဳစာတွင် ထညဴ်သွင်ဵရန်

တာဝန်မရှိေစရ။
(ဃ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လုေ
ဳ လာ
လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

်ေသာ အေ

်

ွ

သီဵခခာဵအတည်ခပုေဆာင်ရွ
၃၇။ (

်မျောဵ

ို

ျေပ်နှစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵ ထ

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

ဵေငွ

်ရမည်၊

(၂) တရာဵရုဳဵသည် ထိပ
ု ျေ
ေငွေ

်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ခ
် ဲဴလျှင်-

(၁) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ
တပ်ရို

ာင်ဵခပချေ

်မှု

ို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အချေ ိန်အတွင်ဵ

် ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

ဵဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ဘဏ်စာရင်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏တာဝန်မျောဵ

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေအာ

်ပါတာဝန်မျောဵ

(၁) ၎င်ဵ၏ အမည်၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵရာထူဵ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရမည်-

ို ေဖာ်ခပပါရှိမပီဵ ၎င်ဵပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ေဆာင်ရွ

်ေနေသာ

ုမ္ပဏီအမည်ပါဝင်ေသာ ဘဏ်စာရင်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိခခင်ဵ၊
(၂) ၎င်ဵ၏ စီမဳအုပ်ချေုပ်မှုေအာ

်ရှိ

ုမ္ပဏီ၏ ေငွေ

ဵအာဵလုဳ

ို ထိဘ
ု ဏ်စာရင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ဘဏ်စာရင်ဵမျောဵသို္ဓ ေပဵသွင်ဵခခင်ဵ၊
(၃) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါ ေငွေ

ဵမျောဵမှလ၍
ွဲ အခခာဵေသာ ေငွေ

ထိဘ
ု ဏ်စာရင်ဵသို္ဓ ထညဴ်သွင်ဵအပ်နှဳခခင်ဵမရှိေစရန် တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွ

ဵမျောဵ

်ခခင်ဵ။

ို

်

(ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မိမိေဆာင်ရွ
ရှင်ဵလင်ဵချေ

်မျောဵနှငတ
ဴ်

ွ ေငွစာရင်ဵစာအုပ်မျောဵတွင် မှန်

ရှိရမည်။ ထိ္ဓခု ပင် တရာဵရုဳဵ
အစုရှယ်ယာဝင်မျောဵ
သငဴ်ေလျော်သညဴ်
အခေ
၃၈။ (

ဵေငွ

်ခဲဴေသာ ေငွေပဵေငွယူ ေဆာင်ရွ

ို စစ်ေဆဵ

ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို

်တာ၊ မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်

ညဴ်ရှုခွင်ေ
ဴ တာင်ဵခဳလာသညဴ်အခါ

ိုသတ်မှတ်ရန် တရာဵရုဳဵ၏အာဏာ

) စာချေုပ်တွင်ပါဝင်ေသာ သတ်မှတ်ချေ
်ဆိုင်သူတစ်ဦဵမှ ေလျှာ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ထာဵလာပါ

) အရ ေလျှာ

ေဆာင်ရွ

ို

ာလအတွင်ဵခွငဴ်ခပုရမည်။
်တစ်ရပ်ရပ်အရ

ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵထဳသို္ဓ ေပဵေချေရမညဴ် အခေ
သ

်အာဵလုဳဵ

န်စွာ မှတ်တမ်ဵေရဵသွငဵ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ

အမိန့်ချေမှတ် ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင်

ထိမ
ု ှတ်တမ်ဵမျောဵ

်ချေ

ဵေငွ

ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်
ို ခပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပဵရန် အ

ျေိုဵ

တရာဵရုဳဵသည် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

်ထာဵလာသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို

်နိုင်သည်-

(၁) ထိအ
ု မိန့် တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ အချေ ိန်
တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထို

ာလတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒ်မခွဲအရ အမိန့်

ာလတစ်ရပ်အတွ

် အခေ

ဵေငွ

ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ၊

(၂) ထိ္ဓသ
ု ို္ဓေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေသဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်မှ ရပ်စွဲသွာဵခခင်ဵခဖစ်ေစ
ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

ာမှု ဤပုဒ်မအရ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်

်ခခင်ဵ၊

(၃) ထိုသို္ဓေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ အချေ ိန်
ထာဵေသာ အခေ

ို

ဵေငွ သို္ဓမဟုတ် မိမိ၏အခေ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေငွေ

ဵသည် ေနာ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ

ာလတစ်ရပ်၌ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသို္ဓ ေပဵအပ်

ဵေငွအတွ

်ပိုငဵ် ၌ တရာဵရုဳဵ

်ေ

် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
အမိန့်တစ်ရပ်ခဖငဴ်

ျော်လွန်ေနလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်ပါ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵရရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵေသာ ေငွပမာဏအတွ

်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵတင်ခပေစရန် ဆငဴဆ
် ိုခခင်ဵ။
(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မခွဲ (
အချေ

်အလ

) အရ ေဆာင်ရွ

်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵဆ

်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ

်စပ်ေသာ အေ

ာင်ဵအရာမျောဵ

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵ

နိုင်သည်။
(ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ
် ခွဲ (

) အရချေမှတ်ေသာ အမိန့်

ိုေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ခခင်ဵ

ခပုနိုင်သည်။
တရာဵရုဳဵ
၃၉။ (

ညွှန်

ာဵနိုင်ခခင်ဵ

) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

မည်သညဴ်

ိစ္စရပ်တွငမ
် ဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချေ

(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
မိမေ
ိ ရှ့ေမှာ

်တွင် ေရာ

) အရ ေလျှာ

်ထာဵချေ

ို ေဆာင်ရွ
်ရရှိရန် ေလျှာ

်ရာမှေပ္ဒေပါ

်လာသညဴ်

်ထာဵနိုင်သည်။

်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်သလိုလမ်ဵညွှန်ခခင်ဵ၊

်ရှိေနေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၏ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵနှငဴစ
် ပ်လျေဉ်ဵ၍

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ မမ

်ဟေ

ညာခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသငဴ်ေလျော်သညဴ်

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။
အပိုင်ဵ (၅)
ုမ္ပဏီ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵနှငဴ်ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
အခန်ဵ (၁)

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သေဘာသဘာဝ
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
၄၀။ (

) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေအာ

်ပါလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်မျောဵ

ပါဝင်သည်(၁)

ုမ္ပဏီ

(၂)

ုမ္ပဏီ အစီအစဉ်အဆငဴ်။

ဤအပိုင်ဵတွင်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်၊
ုမ္ပဏီ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်နှင်ဴ

ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
ရှင်းလင်းချက် (၁)။

ို ရည်ညွှန်ဵဘိသ

ုမ္ပဏီအစီအစဉ်အဆငဴ်တို္ဓသည်

ုမ္ပဏီ ခပန်လည်

ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူရမည်။

ကုမ္ပဏီကယ်ဆယ်ခခင်းအဆင့်တွင်
အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို

ခြန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရးအတွက်

ရှာေ ွပြီး

ကုမ္ပဏီ၏

ေရှ့အလားအလာ

နှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ ပမီရှငမ
် ျားက ဆုံးခ တ်ခခင်း ြါဝင်သည်။
ရှင်းလင်းချက် (၂)။

ကုမ္ပဏီအစီအစဉ်အဆင့်တွင် ပမီရှင်များက ကုမ္ပဏီခြန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရး
အစီအစဉ်ကို

အတည်ခြုဆုံးခ တ်ခခင်းနှင့်

အေကာင်အထည်ေ ာ်ခခင်းတို့

ြါဝင်သည်။
(ခ)

ုမ္ပဏီ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်သည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ခန့်အပ်သညဴ်အချေ ိန်တွင် စတင်မပီဵ ေအာ

ို ပုဒ်မ ၄၇ နှငဴ်အညီ

်ပါအေခခအေနတွင် မပီဵဆုဳဵသည်-

(၁) အစီအစဉ်အဆငဴ် စတင်သညဴ်အချေ ိန် သိမ
ု္ဓ ဟုတ်
(၂) အစီအစဉ်အဆငဴ်
(ဂ)

ို ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမရှိလျှင် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

ုမ္ပဏီ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အဆငဴ်သည် ထိအ
ု စီအစဉ်

လ

်မှတ်ေရဵထိုဵချေိန်တွင် စတင်မပီဵ ေအာ

(၁) ပုဒ်မ ၈၄ အရ အေ

ာင်ဵ

(၂) ပုဒ်မ ၈၇ နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵ

ာဵစာ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သညဴ်အချေန
ိ ်။
ို ပုဒ်မ ၇၅ နှငအ
ဴ် ညီ

်ပါအေခခအေနတွင် မပီဵဆုဳဵသည်-

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵပိမု္ဓ ပီဵလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန်

အမိန့်ချေမှတ်ထာဵမပီဵ ခဖစ်လျှင် သို္ဓမဟုတ်
(၃) ပုဒ်မ ၈၅ သို္ဓမဟုတ် ၈၆ အရ မမီရှင်မျောဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်သို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴလျှင။်

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်
က

ီဵ

ပ်သူရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခဳရခခင်ဵေ

ာငဴ်ရပ်စဲသွာဵခခင်ဵ

မရှိေစရ။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ
၄၁။ ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ
(

)

ုမ္ပဏီအာဵ ဆ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်မျောဵမှာ ေအာ

်လ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်လ

်ရပ်တည်နိုငရ
် န်အတွ

်သိမ်ဵခခင်ဵထ

်

်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ

) နှငဴ် (ခ) ပါရည်ရွယ်ချေ

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်-

်လည်ပတ်နိုင်ေရဵအတွ

)ပါ ရည်ရွယ်ချေ

အမျောဵဆုဳဵဆ

်မျောဵ
ယ်ဆယ်ရန်၊

်နိုင်ခခင်ဵမရှိပါ

် ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီအာဵ တ

်နိုင်သမျှ

်ရန်၊

်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိပါ

် ယင်ဵ၏ မမီရှင်အမျောဵစုအတွ

် ပိုမိုေ

ုမ္ပဏီအာဵစာရင်ဵ

ာင်ဵမွန်ေသာ ရလဒ်

ို

ရရှိေစရန်။
တရာဵရုဳဵ

က

ီဵ

ပ်ခခင်ဵ

၄၂။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျောနှငဴ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူတို္ဓသည် တရာဵရုဳဵ၏ က

ီဵ

ပ်မှုေအာ

်

တွင် ရှိသည်။
အခန်ဵ (၂)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ
ခပည်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ
၄၃။ ပုဒ်မ ၄၄ နှငဴ်အညီ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
မန်ေနဂျောအခဖစ် ေအာ
(

)

ျေင်သူအာဵ

ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ခန့်အပ်နိုင်သည်-

ုမ္ပဏီသည် ေ

နိုငခ် ခင်ဵမရှိေ

ျွမ်ဵ

ဵမမီ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ

်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵနိုင်ရန် အလာဵအလာမရှိေ

ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
ထင်ခမင်သညဴ်အခါ

ို ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ေ

ုမ္ပဏီ ဒါရို

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

ာင်ဵယူဆမပီဵ ခပန်လည်
်တာမျောဵ

်တာဘုတ်အဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ချေ

်အရ စာခဖငဴ်

ေရဵသာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ၊
(ခ)

ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် အမျောဵစုအေပ္ဒတွင် အာမခဳ အ

မမီရှင်တစ်ဦဵသည် ထိအ
ု ာမခဳစာချေုပ်တွင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ခန့်အပ်နိုငေ
်
ပါရှိပါ

ထိစ
ု ည်ဵ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရရှိေသာ

ာင်ဵ စည်ဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵ

်အရ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ၊

(ဂ) တရာဵရုဳဵအမိန့်အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵ။
ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၄၄။ ေအာ
(

်ပါအေခခအေနမျောဵ၌ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ို တာဵခမစ်ခခင်ဵ

ို ခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုရ-

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအခဖစ်ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရမညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ယင်ဵသို္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို လ

်ခဳေ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီမှုမရှိခခင်ဵ၊

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူမှ

(ခ) ပုဒ်မ ၄၆ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ တရာဵရုဳဵ

အမိန့်ချေမှတ်ထာဵသည်မှတစ်ပါဵ

သည် အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ

ို

်ေနခခင်ဵ၊

(ဂ) ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ

ုမ္ပဏီ

ခန့်အပ်ရန် အဆိခု ပုချေ

်သည်-

(၁) အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵဆုဳဵမပီဵေနာ
လအတွငဵ်
(၂)

ျေေရာ

်ခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီမှေပဵပို္ဓသညဴ် ေငွေ

စာရင်ဵ

ိုေလဴလာသုဳဵသပ်ချေ

ဵဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျောဵနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ၏
် အရ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ စာရင်ဵသည် ေသချောေ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်
ရှိေ

ာင်ဵ

ိုလူမခ
ွဲ ဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

(ဃ) ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ
် ခွဲ (
အာမခဳအ
(င)

) အရ

ိုစတင်ရန် ခိုင်လုဳေသာအေ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

ာင်ဵ
်ခဳ တင်ခပမှုမရှိခခင်ဵ။

ုမ္ပဏီမှ အဆိခု ပုခန့်အပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ
ုမ္ပဏီသည်

်သိမ်ဵ ေနခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီသည် ေငွေရဵေ

အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ခပချေ

ာင်ဵနှငဴ်

စာခဖငဴ် ေရဵသာဵေထာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မှ အဆိခု ပုခန့်အပ်ေသာ်လည်ဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

် ၁၂

ဵေရဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျောဵ ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၂ ပါ

်အရဘဏ်၊ ဘဏ်မဟုတ်သညဴ် ေငွေရဵေ

ဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ဇယာဵဝင်

အဖွဲ့အစည်ဵခဖစ်ခခင်ဵ။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေလျှာ
၄၅။ (

)

ုမ္ပဏီ

ေလျှာ

်လွှာ

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်သွင်ဵခခင်ဵ

ို ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်ရန်အတွ

် ေအာ

်ပါတို္ဓမှ တစ်ဦဵဦဵ

်ထာဵနိုငသ
် ည်-

(၁) ထို

ုမ္ပဏီ၊

(၂) ထို

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

(၃) တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ
(၄) အာမခဳအ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊

်ပိုေသာ

ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို

်တာမျောဵ၊

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရရှိေသာ မမီရှငအ
် ပါအဝင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုေသာ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵ၊
(၅) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) မှ (၄) တို္ဓတွင် ပါဝင်သူမျောဵ
(ခ) ေလျှာ
န့်
(၁)

်လာွှ တင်သွငဵ် သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ာခခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ ေအာ

ို စုေပါင်ဵထာဵသူမျောဵ။

) အရ ေလျှာ

်ပါတို္ဓထဳသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

်လွှာတင်သွငဵ် မပီဵေနာ

် ေနှာငဴ်ေနှဵ

ာဵရမည်-

ုမ္ပဏီ၊

(၂) အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၊

(၃) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသူမျောဵ။
(ဂ)

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

ခွငဴ်ခပုရန်

်သိမ်ဵေနဆဲခဖစ်ပါ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိမှသာ ေလျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

(ဃ)

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်ရန်အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်(၁)

ုမဏ
္ပ ီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန်အမိန့်

ို ပလပ်နိုငသ
် ည် သို္ဓမဟုတ်

ဆိုင်ဵငဳဴနိုင်သည်၊
(၂) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ မန်ေနဂျောအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲ

ခန့်အပ်နိုင်သည်၊
(၃) ထိုအမိန့်

ို ချေမှတ်သညဴ် အခါ ဤအပိုငဵ် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(၄) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အခခာဵေသာ
သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

်မျောဵသည် သ

ိစ္စရပ်မျောဵအတွ

်ဆိုင်ေစရမည်၊
် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်

ာဵနိုင်သည်။

တရာဵရုဳဵ၏ အာဏာမျောဵ
၄၆။ (

) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

ျေနပ်မမ
ှု ရှိလျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁)

အရအမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်(၁)

ုမ္ပဏီသည် ေ

ဵမမီ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ

်သညဴ်အချေ ိန်တွင် ခပန်လည်မေပဵဆပ်

နိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငရ
် န် အလာဵအလာမရှိခခင်ဵ၊
(၂) အပိုင်ဵ (၂) ပါရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ ေအာင်ခမင်စွာေဆာင်ရွ

်နိုငရ
် န် သငဴ်ေလျော်ေသာ

အလာဵအလာမျောဵ ရှိခခင်ဵ။
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေလျှာ
(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
(၂) ေလျှာ

်ထာဵမှု

(၃) စည်ဵ

မ်ဵချေ

(၄) ေလျှာ

ို ခန့်အပ်ေ

်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ
်

မ်ဵချေ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို

ာဵနာမပီဵေနာ

်-

ာင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊

်အပါဘဲခဖစ်ေစ
်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

ာဵနာဵခခင်ဵ

ို ေရွှေ့ဆိုငဵ် နိုင်သည်၊

်ထာဵခခင်ဵခဖစ်သည်ဟု

် ပုဒ်မ ၁၆၄ နှငအ
ဴ် ညီ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊

(၅) အမပီဵသတ်အမိန့်မချေမှတ်မီ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ
အမိန့်

်

ို ပလပ်နိုင်သည်၊

်ထာဵချေ

မှတ်ယူလျေ

်ထာဵချေ

ာဵခဖတ်အမိန့်အပါအဝင် မည်သညဴ်

ာဵခဖတ်

ိုမဆို ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၅) အရချေမှတ်ေသာ

ာဵခဖတ်အမိန့်သည် ေအာ

ပ
် ါ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ဆိုသည်(၁)

ုမ္ပဏီဒါရို

်တာမျောဵအတွ

် သီဵခခာဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵ

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵ

ို

န့်သတ် သညဴ်အမိန့်၊
(၂) ပုဒ်မ ၁၇၂ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (ဃ)၊ (စ) နှငဴ် (ဆ) တို္ဓတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ
သတ်မှတ်သညဴ်အမိန့်။
ခန့်အပ်မှု အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်သညဴ်အေခခအေန

န့်သတ်ချေ

်မျောဵ

ို

ို

၄၇။ ေအာ
စတင်သ
(

်ပါ

ိစ္စရပ်ခဖစ်ပွာဵမပီဵေနာ

်ေရာ

်မှုရှိေစရမည်-

) တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထိခု ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအမိန့်တွင် ေဖာ်ခပပါရှိသညဴ် ေန့ရ
သို္ဓမဟုတ် ေန့ရ

(ခ)

်ေဖာ်ခပပါရှိခခင်ဵမရှိလျှင် ထိုအမိန့်

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် အာမခဳအ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်လွှာ
အထူဵ
၄၈။ (
ဖျေ

်ပိုငဵ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်ထာဵမှုသည်

)

ို ချေမှတ်သညဴ်ေန့ရ
ျွမ်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
ုမ္ပဏီသည် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်သိမ်ဵေရဵ

တရာဵရုဳဵ

ို ေဆာင်ရွ

်နှငဴ်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မှခန့်အပ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထိသ
ု ို္ဓခန့်အပ်ေ

ို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ို ေရွဵချေယ်ခခင်ဵ

်ခဖငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

်ေနဆဲတွင် ပုဒ်မ ၄၄ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ခဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၄၆ အရခဖစ်ေစ
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို

ိစ္စ၌ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည် ထင်ခမင်လျှင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ် သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ာင်ဵ

ျေင်သူသို္ဓေပဵပို္ဓသညဴ်အချေ ိန်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခန့်အပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိသညဴ်

်

ျွမ်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွ

်

ျေင်သူအစာဵ အခခာဵလူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

နိုင်သည်။ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

ထိုသို္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ

ုမ္ပဏီမှခန့်အပ်ထာဵသညဴ်

ျွမ်ဵ
ို လ

ျေင်သူနှင်ဴ အစာဵထိဵု
်ခဳေ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ

သေဘာတူရမည်။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု

ို

ုမ္ပဏီ

ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵခဖစ်မပီဵ

ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ
် ညဴ်အာမခဳ အ

ျေိုဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှငရ
် ှိသညဴ် အေခခအေနတွင်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေ
ိုင်ရ

်၂ရ

အာမခဳအ

်အတွငဵ် အာမခဳအ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို အလုပ်လုပ်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ထိ္ဓုခပင်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည် အေ

ာင်ဵ

၎င်ဵခန့်ထာဵလိေ
ု သာ လူမွဲခဳယူ ခခင်ဵဆိုင်ရာ

ာဵစာရမပီဵ အလုပ်လုပ်

ျွမ်ဵ

ိုင်ရ

်၅ရ

်အတွင်ဵ

ျေင်သူအာဵ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵနိုင်သည်။
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ထိုသို္ဓ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို လ

်ခဳေ

ာင်ဵ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူ ရမည်။
(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
ေပဵအဆငဴ်ခမငဴ်မပီဵ
အာမခဳအ

အလုပ်လုပ်

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု

ခန့်အပ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ဦဵစာဵ

ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ
် ညဴ် အခခာဵေသာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင် (ရှိလျှင်) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေ
အာမခဳအ

ို အာမခဳအ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို အလုပ်လုပ်

ိုငရ
်

်၂ရ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်ထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ထိ္ဓုခပင် ထိမု မီရှင်သည် အေ
ိုငရ
်

်၅ရ

်အတွင်ဵ ထိအ
ု ခခာဵေသာ
ာင်ဵ

် အတွင်ဵ ၎င်ဵခန့်ထာဵလိေ
ု သာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော အခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ာဵစာရရှိမပီဵ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူအာဵ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ထိုသို္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို လ

်ခဳ ေ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ

သေဘာတူရမည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
၄၉။ (

ို ခန့်အပ်ေ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပို္ဓခခင်ဵ

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် မိမအ
ိ ာဵ ခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ်
ိုင်ရ

်၂ရ

်အတွငဵ် ထိုသို္ဓ ခန့်အပ်မပီဵေ

(၁)

ုမ္ပဏီသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

အမျောဵသိရှိေစ ရန် ေ

ာင်ဵ

ို-

ာဵရမည်။ ထိ္ဓေ
ု နာ

် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ်

ညာရမည်။

(၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵေရဵသွငဵ် ရမည်။
(၃) မိမိလိပ်စာသိသမျှေသာ

ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵထဳ အေ

ာင်ဵ

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ခိုင်လေ
ုဳ သာအေ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို လို

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်နာရန်ပျေ

်

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

ွ

ာဵရမည်။

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

ဵေငွ တပ်ရို

်ရမည်။

ခန့်အပ်မှုတရာဵမဝင်ခခင်ဵ
၅၀။ အေ
ေ

ာင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာေ

ာင်ဵ ေတွ့ရှပ
ိ ါ

ာငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်ထာဵမှုသည် တရာဵမဝင်

တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမဝင်ခန့်ထာဵမှုေ

သညဴ် နစ်နာမှုတစ်စုဳတစ်ရာအတွ

ာငဴ် ခန့်ထာဵခခင်ဵခဳရသူတွင် ခဖစ်ေပ္ဒလာ

် ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵသူအာဵ ေပဵေလျော်ရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၃)
ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှငဴ် လုပ်ပင
ို ်ခွငဴ်မျောဵ
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ
၅၁။ (

) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ အဓိ

ထာဵသညဴ် ရည်ရွယ်ချေ
မျောဵ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵမှာ ပုဒ်မ ၄၁ တွင် ေဖာ်ခပ

်မျောဵ ေအာင်ခမင်ေစရန် နည်ဵလမ်ဵမျောဵ

ို ရှာေဖွ

ာ

ုမ္ပဏီလပ
ု ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်

ို စီမဳရန်ခဖစ်သည်။

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်
သညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ
(ဂ) အဆိခု ပုအစီအစဉ်
လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပိုငဆ
် ိုင်ရန် အလာဵအလာရှိ

ို ထိန်ဵသိမ်ဵရမည် သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲရမည်။

ို မမီရှငမ
် ျောဵထဳေပဵပို္ဓလျှင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ

ို ေဆာင်ရွ

်ရန် တာဝန်ရိှသည်-

(၁) အစီအစဉ်၏ ခဖစ်နိုင်ေချေနှင်ဴ ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ ခပညဴ်မန
ီ ိုငခ် ခင်ဵ ရှိ မရှိ

စုဳစမ်ဵတင်ခပခခင်ဵ၊
(၂) အဆိခု ပုထာဵသညဴ် အစီအစဉ်သည်
အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵ ခွငဴ်ရ မမီရှင်၏ အ

ုမ္ပဏီနှငဴ် တွဲဖ

်လုပ်

ိုင်သူ သို္ဓမဟုတ်

ျေိုဵခဖစ်ထွန်ဵနိုင်ခခင်ဵ ရှိ မရှိ စုဳစမ်ဵတင်ခပခခင်ဵ၊

်ပါ

(၃) အစီအစဉ်

ို အတည်ခပုခဲဴလျှင် မမီရှင်မျောဵ

ခပန်လည်ရရှိနိုင်သညဴ်အေနအထာဵ

ို စုဳစမ်ဵ

တင်ခပခခင်ဵ နှငဴ်
(၄) အစီအစဉ်

ို အတည်ခပုခခင်ဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵ ခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ှုနှင်ဴ အစီအစဉ်

အတည်မခပုသခဖငဴ်

ုမ္ပဏီ

ို ဖျေ

မမီရှင်မျောဵ ခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ှု တို္ဓ
(၅) အထ

်ေဖာ်ခပပါ

ယူဆရသညဴ် အေ
အေရဵက

ီဵအချေ

စသညဴ်အချေ

်သိမ်ဵခခင်ဵဆိုငရ
် ာ စီမဳေဆာင်ရွ

်မှုခပုလုပ်ခခင်ဵတို္ဓေ

ာငဴ်

ုိ နှိုင်ဵယှဉ်တင်ခပခခင်ဵ၊

ိစ္စရပ်တစ်ခုချေငဵ် စီအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏အခမင်နှငဴ် ထင်ခမင်ချေ
ာင်ဵအရင်ဵမျောဵ၊ မမီရှငမ
် ျောဵ

်အလ

ို

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်မျောဵနှငဴ် ထိုအစီအစဉ်အတွ

်မျောဵ၊ ထိသ
ု ို္ဓထင်ခမင်

် ချေမှတ်နိုင်ရန်အတွ

် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေထာ

် သိရှိသမျှ
်ခဳ သငဴ် မသငဴ်

်မျောဵ ေဖာ်ခပပါရှိသညဴ် အစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင် ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ တာဝန်မျောဵ
၅၂။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ
(

) မမီရှင်မျောဵအာဵလုဵဳ ၏ အ

ျေ ိုဵ

ို ေရှ့ရှုေဆာင်ရွ

(ခ) တတ်နိုင်သမျှ လျှငခ် မန်ထိေရာ

်စွာ ေဆာင်ရွ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်
ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵသည်

်ရာတွင်-

်ရမည်၊
်ရမည်။

ုမ္ပဏီေအဵဂျေငဴ်အခဖစ်ေဆာင်ရွ

၅၃။ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

ို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီလုပ်ငန်ဵ

ုမ္ပဏီေအဵဂျေငဴ်အခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို စီမဳခန့်ခွဲရန်အလို္ဓငာှ

်ခခင်ဵခဖစ်သည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
၅၄။ (

) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်နှငဴ် မဆန့်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ေအာ
(၁)
က

်ပါလုပ်ပိုငခ
် ွင်မ
ဴ ျောဵ

ုမ္ပဏီစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊
ီဵ

ပ်မပီဵ

ုမ္ပဏီ

(၂) လုပ်ငန်ဵအာဵလုဵဳ

ို ဆ

ျေငေ
် စဘဲ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

်လ

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သည်-

ုမ္ပဏီပင
ို ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်

ုမ္ပဏီဒါရို

(၄)

ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မရှိခဲဴပါ
်နိုင်သညဴ် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီဒါရို

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သညဴ် မည်သညဴ်လုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်

(ခ) ပုဒ်မ ၅၉၊ ၆၀ နှငဴ် ၆၁ တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ိုမဆို ေဆာင်ရွ

(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

ိုမဆို

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵ

်မျောဵတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှအပ ခပန်လည်ထူေထာင်
ို ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ စီမဳခွငဴ်မရှိေစရ။

ုမ္ပဏီမမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မစတင်မီ

ို

ျေငဵ် ပနိုင်သည်။

ပင်ချေုပ်ခဲဴေသာ စာချေုပ်တစ်ရပ်

ခခင်ဵခဖငဴ် ဤအပိုင်ဵပါ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵရည်မှန်ဵချေ
ူခဖစ်ေစမည်ဆိုပါ

်တာမျောဵ

်ခခင်ဵ။

ေရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳအေပါင်အနှဳရှိေသာ ပိုငဆ
် ိုင်မှုမျောဵ

်အ

ို

ို ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ် မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ

အေထာ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ိုခဖစ်ေစေရာင်ဵချေခခင်ဵ၊

(၃)

ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီလုပ်ငန်ဵ

်လည်ပတ်ေစခခင်ဵ၊

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

်တာမျောဵ

ို

်မျောဵ

ို အေ

ို ခငင်ဵပယ်

ာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် နို္ဓတစ်စာေပဵ၍ စာချေုပ်

်

ို ခငင်ဵပယ်နိုငသ
် ည်။ ထိုသို္ဓ ခငင်ဵပယ်မည်ဆိုပါ
မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵသိ္ဓရ
ု ပ်စဲခခင်ဵေ
မျောဵအတွ

ာငဴ် တစ်ဖ

်မှ ချေုပ်ဆိုသူနစ်နာမှုခဖစ်ေစခဲဴပါ

နစ်နာမှု

် ေတာင်ဵခဳပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် အာမခဳအ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်အတွင်ဵ
ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင်
၅၅။ (

ယင်ဵစာချေုပ်သည် တရာဵဝင်ရပ်စဲသွာဵသည်ဟု

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီနှငဴ်

ုမ္ပဏီအတွ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵအေပ္ဒ ထိခို

ုမ္ပဏီအာဵ အ

်အ

ျေိုဵဆ

ာအ

်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

ွယ်ေပဵထာဵမှုမျောဵ

်မျောဵ

်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒ်မ ၁၇၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နှငဴ် (ဆ) တို္ဓအရ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို အ

ာအ

ွယ်ေပဵသညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို

ယ်ဆယ်ခခင်ဵ

အဆငဴ်တွင်လည်ဵအသုဳဵခပုနိုင်သည်။
(ခ)

ုမ္ပဏီ

သုဳဵစွဲေနေသာ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ၏ လ

်ဝယ်တွင်ရှိေသာ ပစ္စည်ဵ

ပိုင်ဆိုင်လျှငခ် ဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵဦဵထဳမှ ငှာဵရမ်ဵထာဵလျှငခ် ဖစ်ေစ

ို တစ်ဦဵဦဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် တရာဵရုဳဵ၏

အမိန့်အရ မဟုတ်လျှင် သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီ
ချေ

်အရ မဟုတ်လျှင် ထိုသူထဳ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵမခပုရ။

(ဂ)

ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴတ
် ွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်ခဖငဴ်မှတစ်ပါဵ ဒါရို

်

တာမျောဵ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဵလုဳဵသည် ရပ်စဲသွာဵသည်။
ုမ္ပဏီ
၅၆။

ို

ာ

ွယ်ခခင်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင် အာမခဳထာဵရှိေသာ ပိုင်ဆိုငမ
် ှုမျောဵအာဵ အတည်ခပုခခင်ဵ၊ ဆ

အတည်ခပုေဆာင်ရွ
ချေ

်ခခင်ဵတို္ဓ

၅၇။

ို အ

ာအ

ုမ္ပဏီ၏ ေ

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

အေရဵယူထာဵသည်

ို ဆ

တရာဵရုဳဵ

်ေပဵခခင်ဵ

ခွငဴ်ခပုချေ

၅၈။ ဤအခန်ဵအရ ခွငဴ်ခပုချေ
ချေ

်ထာဵ၍ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ

အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ
၅၉။ (

်မှတစ်ပါဵ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ မခပုရ။

ွယ်ေပဵခခင်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင်

အာမခဳသူမျောဵ

်လ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍

်ခဖငဴ်မှတစ်ပါဵ ဥပေဒေ

်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမခပုရ။

်မျောဵေပဵရာတွင် တရာဵရုဳဵ
မ်ဵချေ

ာင်ဵအရ အေရဵယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် စည်ဵ

်မျောဵမထာဵဘဲခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုချေ

(၁)

ဵမမီတာဝန်ရသ
ှိ ညဴ်ပစ္စည်ဵ
ဵမမီတာဝန်ရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵ

်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲနိုင် သည်ုမ္ပဏီ၏ ပုဳမှတ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

(၂) အာမခဳအ

်မှုနည်ဵလမ်ဵ၊

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏
် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

(၃) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

မ်ဵ

်ေပဵနိုင်သည်။

) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ေအာ

်

ုိ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

အာမခဳသူမျောဵ

်လ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ။

်ယူသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊

ို

(ခ) ထိုသို္ဓေဆာင်ရွ
ာ

်ရာတွင် အာမခဳအ

ွယ်မှုရှိသည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏
် အ

ယုဳ

ည်မှသာလျှင် ပုဒ်မခွဲ (

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ို လုေ
ဳ လာ

်စွာ

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ေတာင်ဵခဳ စာထုတ်နိုင်သညဴ်အချေ
ပုဳေသေ

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ အေ

်ရာတွင် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ

ေရာင်ဵချေရာတွင်ခဖစ်ေစ၊ စီမဳခန့်ခွဲသူတစ်ေယာ
ပုဳေသေ
၆၀။ (

ျေ ိုဵေ

ဵမမီတာဝန်မှ

်ခဖစ်သည်ဆိုရုဳမျှခဖငဴ်
ို တာဵဆီဵခခင်ဵမရှိေစရ။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳအခဖစ်အ
ျေင်ဴသုဳဵရာ၌ ခဖစ်ေစ၊

ာဵစာ သို္ဓမဟုတ်

် သို္ဓမဟုတ် အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ဵမမီတာဝန်အခဖစ် ေခပာင်ဵလဲသညဴ်အချေ

ုမ္ပဏီ၏ပုဳမန
ှ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

ာင်ဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွင်ရ
ဴ ှိေသာ

်မှ ၎င်ဵ၏သ

ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵ

်ဆိုင်ရာလုပ်ပုင
ိ ်ခွင်မ
ဴ ျောဵ

ို

ို

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ အသုဳဵခပုရမည်။

ဵမမီ တာဝန်ရှိသညဴ်ပစ္စည်ဵ

) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ပုဳေသေ

ဵမမီတာဝန်ရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵ

ို ေအာ

်ပါ

နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်(၁) အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

(၂) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ေ

ာင်ဵ ေ

်ခခင်ဵ၊

်ခခင်ဵ။

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွင် ေအာ

်ပါအချေ

်မျောဵနှင်ဴ ညီညွတ်

ျေနပ်မှသာ ခွငခဴ် ပုနိုင်သည်-

(၁) အာမခဳအ
(၂) အမိန့်

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏ အ

ျေိုဵ

ို လုေ
ဳ လာ

ိုချေမှတ်ခခင်ဵခဖငဴ် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ရည်ရွယ်ချေ

်စွာ

ာ

ွယ်ေသာ အစီအစဉ်မျောဵ ရှိခခင်ဵ၊

်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန်အတွ

် အေထာ

်အ

ူ

ခပုနိုင်ခခင်ဵ။
အခခာဵ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ

ို အ

ာအ

ွယ်ေပဵခခင်ဵ

၆၁။ ပုဒ်မ ၅၉ နှငဴ် ပုဒ်မ ၆၀ တွင်ခွငခဴ် ပုထာဵသည်မှအပ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳ
အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၏ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်အ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ် ထိခို

်ေစနိုင်ပါ

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုရ။
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ တာဝန်ရှိမှု
၆၂။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍

်ရာတွင် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ အေခခအေနမျောဵ၌ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရတာဝန်မျောဵ

ရှိေစရမည်။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင်

ေချေဵယူခဲဴေသာေငွမျောဵ၊ အသုဳဵခပုခဲဴေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ၊ ဝယ်ယူခဲဴေသာ
ငှာဵရမ်ဵခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လ

ုမ္ပဏီမှ
ုန်စည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်ရယူထာဵေသာ သို္ဓမဟုတ် သုဳဵစွဲေနေသာ သို္ဓမဟုတ်

အငှာဵယူထာဵေသာ မေရွှေ့မေခပာင်ဵနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵအတွ
ျေခဳေပဵေချေရမညဴ်ေငွမျောဵ
သွယ်ဝို

်၍ခဖစ်ေစ

ို ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော

ျေခဳရန်သေဘာတူညီခဲဴလျှင် ယင်ဵေ

တို

်ရို

်

်ခဖစ်ေစ၊

ဵမမီမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ

တာဝန်ရိှသည်။
(ဂ) အ

ယ်၍ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ပစ္စည်ဵအာဵ

သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေရာ

်ေနထိင
ု ခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

ုမ္ပဏီမှ ဆ

်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵအတွ

ေပဵရန်ရိေ
ှ သာ ငှာဵရမ်ဵခ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေပဵေဆာင်ရန်ရိေ
ှ သာ အခေ
ေအာ

်ပါ

ိစ္စမျောဵ၌

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်အတွ

်လ

်အသုဳဵခပုခခင်ဵ

် စာချေုပ်အရ

ဵေငွတို္ဓအတွ

်

်သာတာဝန်ရှိေစရမည်-

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုမီ အခခာဵသူတစ်စုဳတစ်ဦဵ
ပိုင်ဆိုင်ေသာ သို္ဓမဟုတ် အငှာဵယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ
လ

ုမ္ပဏီ

်ဝယ်ရယူခခင်ဵခပုသညဴ်

သုဳဵစွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေရာ

်လ

လ

်ဝယ်ရယူခခင်ဵခပုသညဴ်

်ေနထိုင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စ၊

(၂) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
ဆ

ို ထိသ
ု ူနှငဴ် ချေုပ်ဆိုေသာ

ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ

်သုဳဵစွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေရာ

်

ုမ္ပဏီသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵ

်ေနထိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စ။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵမပီဵေနာ
အတွင်ဵ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ၎င်ဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ
ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူထဳသို္ဓ အေ
အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵေနာ

သညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ

ို

ို

်တွင်လည်ဵ

ာင်ဵ

ို

် အလုပ်လုပ်

ျေင်ဴသုဳဵေတာဴမည်မဟုတ်ေ
ာဵစာ

်ခုနစ်ရ
ာင်ဵ၊

ို ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴသညဴ်အခပင် ထိုသို္ဓ

ုမ္ပဏီသည် အမှန်တ

ျေင်ဴသုဳဵခခင်ဵမခပုလျှင် အထ

ိုင်ရ

ယ်ပင် ထိပ
ု စ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ

်ပါ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ တင်ရှိေသာတာဝန်မှ

င်ဵလွတ်ခွင်ရ
ဴ ရှိေစရမည်။
(င) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်
အခခာဵသူတို္ဓအာဵ ဤပုဒ်မပါအ

ျေ ိုဵသ

ုန်စည်ေပဵသွင်ဵသူနှင်ဴ ဤပုဒ်မနှငဴ် သ
်ေရာ

(စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ
ေအာ

်ပါတို္ဓ

်မှုမျောဵ

ို အေ

ာင်ဵ

ို ခန့်အပ်ထာဵသညဴ်

ာဵရမည်။
ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအန

်မှ

ို ခပန်လည်ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်ဴရှိသည်-

(၁) ဤပုဒ်မအရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအေပ္ဒ တာဝန်ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်
ေ

်ဆိုင်ေသာ

ုမ္ပဏီ၏

ဵမမီ မျောဵ၊

(၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ
ထမ်ဵေဆာင်စဉ် ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှင်ဴ

ုန်

ို ေပါ္ဓဆမှုမရှိဘဲ ရိုဵေခဖာငဴ်စွာ

ျေစရိတ်မျောဵ၊

(၃) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ အခေ

ဵေငွ။

(ဆ) ပုဒမ
် ခွဲ (စ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်ဴသည်
ုမ္ပဏီတွင် တင်ရှိေနေသာ အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိသညဴ် ေ

ဵမမီမျောဵထ

်

်

ဦဵစာဵေပဵရမညဴ်အခပင် ၎င်ဵ၏ ခပန်လည်ေတာင်ဵခဳပိုင်ခွငဴ်အတွ
ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵ အာမခဳ အ
(ဇ) ေအာ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်

အ

ို ခန့်အပ်စဉ်အချေ ိန်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်၏ ပုဳေသေ

(၂) အာမခဳအ

်တွင် ပုဒမ
် ခွဲ (ဆ) ပါ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

ို ထညဴ်သွငဵ် ရမည်-

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်

သ

ဵမမီတာဝန်၊

ဥပေဒနှငဴ်အညီခန့်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏

ျေခဳခဲဴရေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေတာင်ဵခဳပင
ို ်ခွငဴ်မျောဵနှင်ဴ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
)

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင်

လုပ်ေဆာင်ေနေ
(၁)

တည်ရှိေနေသာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ သို္ဓရာတွင် ထိုပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုမီ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

မန်ေနဂျော

၆၃။ (

ုမ္ပဏီ၏

ျေိုဵခဳစာဵ ခွငဴ်ရှိေစရမည်။

်ပါ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်မျောဵ၏ ေနာ

မန်ေနဂျော၏ အာမခဳအ

်

ုမ္ပဏီ၊

်ေနေ

ုမ္ပဏီသည် ေအာ

ာင်ဵ အသိေပဵေ

ညာခခင်ဵ

်ပါတို္ဓ၌ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်-

ုမ္ပဏီ

ိုယ်စာဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောတို္ဓ၏ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာ ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ်
အမှာစာမျောဵ၊
(၂)

ုမ္ပဏီ၏ဝ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ဘ်ဆို

်မျောဵ။

) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ စာရွ

စ
် ာတမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ၊ အီလ

ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဖာ်ခပသညဴ်ပုဳစဳ
(ဂ)

ို ဆိုလုိသည်။

ုမ္ပဏီအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ဤပုဒမ
် ပါ ေဆာင်ရွ

မျောဵ

ို လို

်နာရန်ပျေ

်

ွ

်လျှင် သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ခွငဴ်ခပု လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ
ဒဏ်ေ

ဵေငွတပ်ရို

်

ွ

်မှု

ို သိလျေ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်ရန်အချေ

်နှင်ခဴ ဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ

်မပိုသညဴ်

်ရမည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောမှ ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ
၆၄။ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်(

) အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်၏ အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ ထုခွဲေရာင်ဵချေရရှိေသာေငွ

ပုဒ်မ ၂၀၅ နှငဴ် ဆန့်

ျေငခ် ခင်ဵမရှိေစဘဲ ခွဲေဝေပဵနိုငသ
် ည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုငဵ် ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။
ုမ္ပဏီ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

်

ို ၎င်ဵမမီရှင်ထဳသို္ဓ

်

၆၅။ (

) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ
ေ

ညာချေ

်

ို ခပုစုလျေ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

(၃)

်

ုမ္ပဏီ၏

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်ဆ

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်
်ပါတို္ဓ

ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်-

ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊

်နွှယ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၊

အချေ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်ပုဳစဳနှငဴ် ယင်ဵပုဳစဳတွင် ပါရှိရမညဴ်

်မျောဵ။

ုမ္ပဏီ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

ို ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

မန်ေနဂျောထဳသို္ဓ တင်ခပရန် တာဝန်ရိှသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသညဴ် အေ
ရရှိသညဴ် ေန့မှ ၇ ရ

်အတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ

(ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ
လို

်နာရန်ပျေ

ဒဏ်ေ

်

ွ

် ပါ

ဵေငွတပ်ရို

မမီရှင်မျောဵေ
၆၆။ (

ညာချေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို

ို ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
ာင်ဵခပချေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

်မရှိဘဲ

ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ

်မပိုသညဴ်

်ရမည်။

ာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ

) မမီရှင်မျောဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင်လျှင် မည်သညဴ်မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွငမ
် ဆို ခပန်လည်

(ခ) ေ

ာ်မတီအတွ

်ခဖစ်ေစ၊ ေ

ာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ၊ ေ

မဲေပဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ်သ
ေနာ
)

်ဆိုငသ
် ညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာ်မတီ

ို ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

်စပ်၍ခဖစ်ေစ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် မမီရှင်မျောဵ

ာ်မတီအစည်ဵအေဝဵ

စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ

ျေငဵ် ပခခင်ဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ၊

်မျောဵ သတ်မှတ်နိုင်သညဴ်အခပင် ေ

ာ်မတီ၏

ိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ို

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ် ေဆာင်ရွ

ဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူတို္ဓ

် မမီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီနှင်ဆ
ဴ

်ထပ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

မမီရှင်မျောဵ
၆၇။ (

်

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် တိုင်ပင်ရန်အတွ
ေ

်နွှယ်သညဴ်

ာဵစာေရဵသာဵ ေပဵပိန
ု္ဓ ိုငသ
် ည်။

) နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ

ုမ္ပဏီ၏

(ဂ)

်ပိုသူတို္ဓအာဵ

် ၎င်ဵထဳသို္ဓ အေ

(၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာအေ
(၂) ဆ

ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ

်ေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို မမီရှငန
် ှငဴ် ေ

စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵခဳပါ

တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီလ

ဝယ်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သည် ေအာ

်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ

ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ၊

(၁) အစိုဵရဌာန သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ

န့်သတ်ခခင်ဵမရှိေစရ-

်အရ တာဝန်ရှိသူ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵ ခခင်ဵ၊
(၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော
တရာဵရုဳဵသို္ဓေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

ိုယ်တိုင်

စစ်ေဆဵခခင်ဵ

ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ။

ဵမမီ
်

၆၈။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ေပ္ဒေပါ

်လာေသာ မည်သညဴ်

ိစ္စရပ်အတွ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာမှ

်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချေ

်ရယူရန်ေလျှာ

်ထာဵ

နိုင်သည်။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် အစုရှယ်ယာဝင်တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည်
ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မှေပ္ဒထွ
တရာဵရုဳဵ သို္ဓ ေလျှာ
ယုဳ

ည်ပါ

ေလျှာ

်လာသညဴ် ခပဿနာတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန်

်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် မိမိ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

်ထာဵချေ

်တစ်ရပ်လုဳဵ

တရာဵမျှတမပီဵအ
မ်ဵချေ

ျေိုဵခဖစ်ေစမည်ဟု

်မျောဵသတ်မှတ်၍

ို ခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ

်ခဳနိုင်သညဴ်အခပင်

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
၆၉။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ

အစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ

်လျှင် မမီရှင်မျောဵ

ျေငဵ် ပရမည်-

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် တိုဵတ
အတွ

်ပါ

် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵ ရ

်မှုအေခခအေန

ို မမီရှင်မျောဵသို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ခပရန်

်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူရန်နှငဴ်

ယင်ဵအစီအစဉ်အာဵ ေရဵဆွဲအတည်ခပုရန် ရှိ မရှိ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ အစည်ဵအေဝဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

မဲခွဲအတည်ခပုနိုငခ
် ဲဴခခင်ဵ မရှိပါ

ပုဒ်မ ၇၁ ပုဒမ
် ခွဲ (

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ် တစ်ခု
(၃) စုစုေပါင်ဵမမီရှငအ
် ေရအတွ
သို္ဓမဟုတ် စုစုေပါင်ဵေ

ို

) တွင်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အချေ ိန်

ာလတွငဵ်

ို အတည်ခပုလိုခခင်ဵ ရှိ မရှိ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ၊

်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵအထ

ဵမမီ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်ဵအထ

် မမီရှင်မျောဵ

ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ

် ပိုင်ဆိုင်သညဴ် မမီရှင်မျောဵ

ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ
မည်သညဴ်အချေ ိန် တွင်မဆို မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်သငဴ်သည်ဟု
ထင်ခမင်လျှင်မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
(ဂ) အစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ

ျေငဵ် ပနိုင်သည်။
ျေငဵ် ပရမည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်ခခင်ဵ
၇၀။ (

) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ (

)၊ (ခ) နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၊

(ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ၊ ရာထူဵေနရာ

လစ်လပ်ခခင်ဵနှငဴ် လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် သ
ချေ

်မျောဵ

ို

်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ

အသုဳဵခပု နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ို

အစာဵထိုဵခန့် ထာဵခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခဲဴသညဴ် အာမခဳအ
သေဘာတူညီချေ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

် ရရှိရန်လိုသည်။

) အရခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ခန့်အပ်မပီဵေ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၏

ို ခန့်အပ်မပီဵပါ

ာင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အလုပ်လုပ်

ိုင်ရန် ၂ ရ

၎င်ဵသည်ထိုသို္ဓ

်အတွငဵ် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအဆိုခပုအစီအစဉ်
၇၁။ (

ို တင်သွင်ဵရန်အချေိန်

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵသညဴ်ေန့မှ ၃ လ အတွင်ဵ ခပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ို ေရဵဆွဲအတည်ခပုရန် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအဆိုခပုအစီအစဉ်
(

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ

ို မမီရှင်မျောဵ

ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန်အတွ

ို မမီရှငမ
် ျောဵ

ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန်အတွ

အစည်ဵအေဝဵမဆို ေရွှေ့ဆိုငဵ် နိုင်သည်။ သို္ဓေသာ် ထိေ
ု ရွှေ့ဆိုငဵ် ေသာ ရ
မန်ေနဂျောအာဵ စတင်ခန့်မပီဵသညဴ်ေန့မှ ၄ လထ

်ေ

် ပုဒ်မ ၆၉ ပုဒ်မခွဲ

ူခဖစ်မည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ယုဳ

ည်ပါ

ပုဒမ
် ခွဲ (

် မည်သညဴ်မမီရှင်မျောဵ

်သည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ျော်လွန်ခခင်ဵမရှိေစရ။

(ဃ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ
အချေ ိန်

ျေင်ဵပရမည်။

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်ခပနိုင်သည်။

(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

အ

ို ေခ္ဒယူ

်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန် အေထာ

) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ာလမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထူဵခခာဵသညဴ်အေခခအေနရှိပါ

သ

်တမ်ဵတိုဵသညဴ်

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။
(င) ဤပုဒ်မတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အချေ ိန်
အစဉ်နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွ

ာလအတွင်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် အစီ

်ရန်နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်မမီရှင်မျောဵ ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန် အချေ

်မျောဵ

ို တတ်နိုင်သမျှ

ေဆာလျေငစ
် ွာ ရှာေဖွရမည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵေရဵဆွဲခခင်ဵနှငဴ် ပါဝင်ရမညဴ်အချေ
၇၂။ (
သ

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
်ဆိုင်သူတစ်ဦဵဦဵ

ို ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် အ

(၂) ဒါရို

ို က

ျေိုဵ

ေရဵဆွဲနိုင်သည်။

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တွင် ေအာ
(၁) အစီအစဉ်

်မျောဵ

ီဵ

်ပါအချေ

်အလ

်မျောဵ ပါဝင်ရမည်-

ပ်မညဴ်သူ၊

်တာမျောဵနှငဴ် အစီအစဉ်က

(၃) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမှု

ီဵ

ို ေ

ပ်သူတို္ဓ၏ အခန်ဵ

ဏ္ဍနှင်ဴ တာဝန်မျောဵ၊

ျေေအဵညှိနှိုငဵ် ထာဵသညဴ် အတိုင်ဵအတာနှငဴ် သေဘာသဘာဝ၊

ပစ္စည်ဵအမျေိုဵအမည်နှင်ဴ ေပဵေချေမညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊
(၄) မမီစာဵအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမှ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵသေဘာသဘာဝနှငဴ် ယင်ဵအတွ

် ခွငဴ်ခပု

ာလ၊
(၅)

ုမ္ပဏီအာဵ ေ

ဵမမီေလျောဴေပါ္ဓေပဵမညဴ်အတိုငဵ် အတာ၊

(၆) အစုဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာ

ို ညှိနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵ အတိုငဵ် အတာ၊

်

(၇) အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ အသ
စည်ဵ

မ်ဵချေ

်ဝင်ေစရန်နှငဴ် ဆ

ုမ္ပဏီအာဵ ဒါရို

သို္ဓမဟုတ်

်လည်ပတ်ေနေစရန်အတွ

ို ေအာင်ခမင်စွာ အေ

်တာမျောဵ၏ အုပ်ချေုပ်မှုေအာ

အစီအစဉ် နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေဖာ်ခပချေ

ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵ

်တွင် ခပန်လည်ထာဵရှိမညဴ် ေဖာ်ခပချေ

ုမ္ပဏီအာဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမှ ပယ်ဖျေ

(၉) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ လို

်ရမညဴ်ေဖာ်ခပချေ

် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵမတိုင်မီ ေန့ရ

စတင်သညဴ်ေန့ရ

်

်၊

်နာရမညဴ် မမီရှင်မျောဵအ

ာဵ ခွဲေဝေပဵမညဴ်

်၊

(၁၀) အစီအစဉ်အရ ခွငဴ်ခပုေပဵနိုင်သညဴ် ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵတွင် ထိေ
ု တာင်ဵဆိုခွင်ေ
ဴ ပ္ဒေပါ
ေန့ရ

်

်မျောဵ (ရှိလျှင်)၊

(၈) အစီအစဉ်ရပ်စဲသညဴ် အေခခအေနမျောဵနှင်ဴ အစီအစဉ်
ပါ

်လ

် (ထိရ
ု

်သည်

်ထ

် ေနာ

်မ

(၁၁) အစီအစဉ်အရ အ

ျေ ိုဵထိခို

်ေစမညဴ် အာမခဳအ

်သညဴ်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်

ျေေစရ)၊
ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှငမ
် ျောဵ၏

အာမခဳပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵဆိုမန
ှု ှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏အာမခဳပစ္စည်ဵပမာဏ၊
(၁၂) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်အခခာဵ
(ဂ) အစီအစဉ်
အစီအစဉ်

ို ေဆာင်ရွ
ို ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵ။

်ခခင်ဵခဖငဴ် မမီရှငမ
် ျောဵမှ ခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ညဴ် ေငွေ
်ခခင်ဵမရှိပါ

ဵပမာဏသည်

မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ရရှိနိုငဖ
် ွယ်ရှိသညဴ် ေငွေ

ဵပမာဏနှင်ဴ

အနည်ဵဆုဳဵ ညီမျှမှုရှိသညဴ် ပမာဏခဖစ်ရမည်။
(ဃ) ေတာင်ဵခဳပိုငမ
် ှုမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်သည် အစီအစဉ်

ို ေဆာင်ရွ

ဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵခဖစ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် မတူညေ
ီ သာ ေ
အ

ျေိုဵထိခို

ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစဉ်ေ

ရှိေနမညဴ်
ာငဴ် မျောဵစွာ

်နိုငဖ
် ွယ်ရှိသညဴ် မမီရှငအ
် တန်ဵအစာဵတို္ဓသည် အစီအစဉ်မဲခွဲခခင်ဵတွင် ပါဝင်မဲေပဵမပီဵ

ထိမ
ု ဲခွဲ ရာတွင် မမီရှင်အေရအတွ
အမျောဵစုမဲ ေပဵလျေ

်အာဵခဖငဴ်လည်ဵေ

ာင်ဵ၊ ေ

ဵမမီတန်ဖိုဵအာဵခဖငဴ်လည်ဵေ

ာင်ဵ

် သေဘာတူညီလျှင် ထိဦ
ု ဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵခဖစ်ရန် မလိုအပ်ေစရ။

(င) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာပူဵတွဲလျေ

အစီအစဉ်၏ မိတ္တူတစ်ေစာင် သို္ဓမဟုတ် အဓိ

အချေ

်မျောဵ

ပါဝင်သညဴ်အ

်ခခင်ဵမရှိပါ

ျေဉ်ဵချေုပ်ေဖာ်ခပထာဵချေ

်အာဵ ပုဒ်မ ၇၁ အရ ေခ္ဒယူ

် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ
ျေင်ဵပမညဴ် မမီရှင်မျောဵ

အစည်ဵအေဝဵမတိုငမ
် ီ မမီရှင်အာဵလုဳဵထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(စ) အေ

ာင်ဵ

ာဵစာနှငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် အ

ျေဉ်ဵချေုပ်ေဖာ်ခပချေ

်အာဵ

မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓရာတွင် ယင်ဵနှငဴ်အတူ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ အစီရင်ခဳစာလည်ဵပါဝင်ရမည်။
(ဆ)

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

မန်ေနဂျောသည် အစီရင်ခဳစာမိတ္တူ

်

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတာင်ဵခဳပါ

ို ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
အခန်ဵ (၄)

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင် အတည်ခဖစ်ခခင်ဵ
၇၃။ (

) မမီရှင်မျောဵထဳ က

ိုတင်ေပဵပို္ဓထာဵသညဴ် အဆိခု ပုအစီအစဉ်

သညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှင်အမျောဵစု

ို နည်ဵလမ်ဵတ

ျေ ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပ

သေဘာတူလျှင် ယင်ဵအစီအစဉ်သည် အတည်ခဖစ်

ေစရမည်။
(ခ) အစီအစဉ်

ို တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုေသာ အဆိခု ပုသူမျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

မမီရှင် မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ခပင်ဆင်နိုင်မပီဵ ယင်ဵခပင်ဆင်ချေ

်

်အရ

ို အဆိပ
ု ါအစည်ဵအေဝဵတွင်ပင်

မဲေပဵဆုဳဵ ခဖတ်နိုင်သည်။
(ဂ) ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်အလိ္ဓင
ု ှာ လိုအပ်သညဴ် မဲအမျောဵစုဆိုရာတွင် ေအာ

်ပါအချေ

်မျောဵ ပါဝင်

ေစရမည်(၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူမမီရှငတ
် ို္ဓ၏ ေ
ယင်ဵပမာဏထ

်ပိုေသာ ေ

ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ဵမမီ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှငမ
် ျောဵ

မဲေပဵခခင်ဵ၊

(၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူ မမီရှင်စုစုေပါင်ဵ အေရအတွ
ယင်ဵအေရအတွ

်ထ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

(ဃ) မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လ
တစ်ဦဵဦဵ

်ေခမှာ

နည်ဵလမ်ဵတ

မရှိ ဆုဳဵခဖတ် ရန်အတွ
မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴ

ို

မဲေပဵခခင်ဵ။

်၍ မဲခွဲနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် တ

ျေမဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရန် ေတာင်ဵဆိုပါ

် ထိမ
ု ဲမျောဵ

(င) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ေရတွ

်ေရာ

လုေ
ဳ လာ

်လာသညဴ်မမီရှင်

်သညဴ် မဲအမျောဵစုရရှိခခင်ဵ ရှိ

်မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်။

်တစ်ခုခုနှငဴ်အညီ အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိမှ အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵေသာ

ျေင်ဴသုဳဵပုဳ သို္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏တွဲဖ

တစ်စုဳ တစ်ခုေသာနည်ဵခဖငဴ်

ျေင်သ
ဴ ုဳဵပုဳေ

်လုပ်

ိုငသ
် ူ မမီရှင်

၎င်ဵတို္ဓ၏ မဲေပဵခွငဴ်

ာငဴ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

အတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အတည်မခပုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသို္ဓေလျှာ
တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါ အမိန့်မျောဵ

(၁) အတည်ခပုခဲဴသညဴ်ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ို ပယ်ဖျေ

မည်သူ

မည်သို္ဓမဲေပဵခဲဴေ

်

ို ပယ်ဖျေ

်၍အတည်ခပုသညဴ်အမိန့်၊
်စပ်ေသာ အခခာဵလိုအပ်သညဴ် အမိန့်။

ေတာင်ဵဆိုလျှင် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် မဲခွဲစဉ်တွင်

ာင်ဵ မှတ်တမ်ဵမိတ္တူ

ို ေပဵအပ်ရမည်။

(ဆ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ပုဒ်မခွဲ (င) နှငဴ် (စ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေသာအေ

ာင်ဵမရှိဘဲ လို

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ
ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၇၄။ (
ရ

ို အေ

်နာရန်ပျေ

်

် မပိုေသာ ဒဏ်ေ
ာင်ဵ

်ထာဵနိုငမ် ပီဵ

်သညဴ်အမိန့်၊

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်နှငဴ် ဆ
(စ) မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵ

ို

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

်

(၂) အတည်မခပုခဲဴသညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို

ွ

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ခိုင်လုဳ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ဵေငွ တပ်ရို

်ရမည်။

ာဵခခင်ဵ

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် အစီအစဉ်က
်အတွင်ဵ ထိသ
ု ို္ဓခန့်အပ်မပီဵေ

ာင်ဵ

ီဵ
ို-

ပ်သူသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ်

ိုငရ
်

်၂

(၁)

ုမ္ပဏီသို္ဓ အေ

သိေစရန် ေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ ထိ္ဓေ
ု နာ

် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ်ချေ

်အတိုငဵ် အမျောဵ

ညာရမည်၊

(၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် တတ်နိုင်သမျှ

ေဆာလျေငစ
် ွာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွငဵ် ရမည်၊
(၃) လိပ်စာသိသမျှေသာ
(ခ) အစီအစဉ်က
လို

ီဵ

်နာရန်ပျေ

ဒဏ်ေ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ

ပ်သူသည် ခိုင်လုဳေသာအေ
်

ွ

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ဵ ေငွတပ်ရို

သည် အစီအစဉ်၏ အချေ
် ယင်ဵစာရွ

ျေိုဵသ

်ေရာ

၁၄ ရ
လ

်ပါစာရွ

ို

်မပိုေသာ

်ခခင်ဵ

်မျောဵပါဝင်ေသာ တရာဵဝင် စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ို

ုမ္ပဏီ၏

ေရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် ခန့်အပ်ခဳရမညဴ် အစီအစဉ်က
(ခ) အထ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်မျောဵ

်ရမည်။

) မမီရှင်မျောဵမှ မဲအမျောဵစုခဖငဴ် သေဘာတူအတည်ခပုမပီဵပါ

ထိ္ဓေ
ု နာ

ာဵရမည်။

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်စတင်အ
၇၅။ (

ာင်ဵ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ိုယ်စာဵ ဒါရို

ီဵ

ို စုစည်ဵခပုစုရမည်။

်တာ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်

ပ်သူတို္ဓမှ လ

်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ မမီရှင်မျောဵ

်အတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော

်မှတ်ထဵို ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

မဲအမျောဵစုခဖငဴ် သေဘာတူအတည်ခပုသညဴ်ေန့မှ

တိုဵခမှင်ဴသတ်မှတ်သညဴ်

ာလအတွင်ဵ

်မတ
ှ ်ေရဵထိုဵရမည်။

(ဂ)

ုမ္ပဏီနှငဴ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူမှ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ လ

်မှတ်ထိုဵမပီဵပါ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မပီဵဆုဳဵမပီဵ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်အဆငဴ် စတင်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ေနာ
၇၆။ (

) ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(၁)

်ဆ

်တွဲအ

်မျောဵနှင်ဴ မဆန့်

ုမ္ပဏီ၊ ၎င်ဵ၏ မမီရှင်နှင်ဴအစုဝင်မျောဵအ

(၂) ေအာ
(

်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင် အ
) ဆန္ဒမဲေပဵခခင်ဵမရှိေစ

(ခခ) အစည်ဵအေဝဵသိ္ဓုတ
ေထာ

ျေိုဵသ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုမျောဵ

ျေငေ
် စပဲ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည်ာဵ ေ

်ေရာ

ျေေအဵညှိနှိုငဵ် ချေ

်ခဖစ်ေစသည်၊

်မှုရှိသည်-

ာမူ အစုရှယ်ယာဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊

်ေရာ

်သည်ခဖစ်ေစ၊ မတ

်ေရာ

်သည်ခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်

ို

်ခဳ မဲေပဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မေပဵသည်ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵ၏အခွင်ဴအေရဵ။

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတင်အ
သိမ်ဵရန်အတွ

် ေလျှာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(၁) အစီအစဉ်က

ီဵ

်လာွှ

ို ေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေပဵေစလိမ
ု ှု

ျေ ိုဵသ

ာင်ဵ

်သညဴ်အချေ ိန်၌ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်

်ဆဲခဖစ်လျှင် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵတွင် စွဲဆိုထာဵေသာ

ို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင်-

ပ်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴမပီဵေ

်ေရာ

ို တင်ခပရမည်၊

်သိမ်ဵသညဴ်အမှုတွင်

(၂) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ေလျှာ

်ထာဵ စဉ် ေလျှာ

အမိန့်အာဵ ပယ်ဖျေ
အ

ျေ ိုဵသ

၇၇။ (

်ေရာ

်လာွှ

်သိမ်ဵေပဵေစရန်

ို ပလပ်ရမည်။ သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန်

်ရမည်။

်သူမျောဵအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏သ

) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ)

ို မဆန့်

်ေရာ

်မှု

ျေငေ
် စဘဲ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်သည်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ် စတင်သညဴ်ေန့တွင်ခဖစ်ေစ၊ မစတင်မီခဖစ်ေစ ေပ္ဒေပါ

်ခဲဴေသာ မမီရှငမ
် ျောဵအာဵ

လုဵဳ ၏ ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵအေပ္ဒတွင် စည်ဵေနှာင်အာဵရှိသည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) သည် ေအာ

်ပါအချေ

အာမခဳရရှိထာဵေသာ ပိုင်ဆိုင်မှု
သ

်မျောဵမှအပ အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှငမ
် ျောဵ

၎င်ဵတို္ဓ

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵနှငဴ်

်ဆိုင် ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ-

(၁) အစီအစဉ်

ို အတည်ခပုရန်အတွ

ထိအ
ု စီ အစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ
(၂) တရာဵရုဳဵ

် အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်

်အတိုငဵ် အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သည် ေအာ

်ပါအချေ

်မျောဵမှအပ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ်

အငှာဵချေထာဵသူ၏ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အခွင်ဴအေရဵမျောဵ
ို အတည်ခပုရန်အတွ

ထိအ
ု စီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ
(၂) တရာဵရုဳဵ

(၂)

ုမ္ပဏီ၏အရာရှိမျောဵ၊

(၃) ပုဒမ
် ခွဲ (င) နှငဴ်အညီ

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရေထာ

်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ

် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊
်အတိုငဵ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ
ုမ္ပဏီ၊

ို ထိခို

် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ

ပုဒ်မ ၇၈ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(၁)

်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ

်ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊

ပုဒ်မ ၇၈ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(၁) အစီအစဉ်

ေထာ

်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင်လည်ဵ စည်ဵေနှာင်အာဵရှိသည်-

ုမ္ပဏီ၏အစုဝင်မျောဵ။

(င) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် ရှယ်ယာဝင်မျောဵ၏ အ

ျေိုဵ

ို ထိခို

်နစ်နာေစမညဴ်ရှယ်

ယာမျောဵ ညှိနှိုငဵ် ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵမခပုလုပ်ရ။
(စ) အစုရှယ်ယာမျောဵတွင် တန်ဖိုဵေလျောဴတွ
ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵအရ ရှယ်ယာမျောဵ

အစုရှယ် ယာမျောဵ၏ အ
တရာဵရုဳဵသည် အာမခဳအ
အေရဵမျောဵ
၇၈။ (

ို

ျေိုဵ

ိုထိခို

်နုတ်မပီဵေနာ

် တန်ဖိုဵမရှိေတာဴလျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (င) ပါ

ို ညှိနှိုငဵ် ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵသည်
်နစ်နာသည်ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှိေစရ။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏ အခွငဴ်

န့်သတ်နိုင်ခခင်ဵ

) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီ၏ အာမခဳအ

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ ၎င်ဵ၏ အာမခဳရ အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်အေပ္ဒ ခပန်လည်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွင်

ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလွဲ၍ ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵမခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်
သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵသည် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်
ေရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ
သို္ဓမဟုတ် လ
လ

ုမ္ပဏီ

အသုဳဵခပုေနေသာ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေရာ

်ဝယ်ရယူထာဵေသာ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွငခ
် ွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလ၍
ွဲ

်ဝယ်ရယူ ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် ခပန်လည်ရယူခခင်ဵမခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ေအာ

နှငဴ်ညီညတ
ွ ်ေ

ာင်ဵ ေ

(၁) ထိအ
ု မိန့်

ို ချေမှတ်ခခင်ဵမရှိပါ

ေသာဆန့်

ျေငဘ
်

်အ

ျေ ိုဵသ

အစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချေ
်ေရာ

ာအ

အစီအစဉ်က

်မျောဵ

်အလ

်မျောဵေအာင်ခမင်ရန်အတွ

် အေရဵပါ

်မှုမျောဵရှိနိုငခ် ခင်ဵ၊

်မျောဵနှငဴ် အခခာဵသ

်ဆိုင်ေသာ

စာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်၊ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူတို္ဓ၏ အ
အ

်ပါအချေ

ျေနပ်မှသာလျှင် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၂) အဆိပ
ု ါအမိန့်ပါ အချေ

၇၉။ (

်ေနထိုငေ
် သာ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ

ျေိုဵစီပွာဵ

ို လုေ
ဳ လာ

ျေ ိုဵခဳ

်စွာ

ွယ် ေပဵခခင်ဵ။
ီဵ

ပ်သူ၏အခန်ဵ

) အစီအစဉ်က

ီဵ

ဏ္ဍ

ပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵ၊ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်မ
ဴ ျောဵမှ ေအာ

်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်သည်-

(၁) အစီအစဉ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊
(၂) အခန်ဵ (၅) တွင် ချေမှတ်ထာဵေသာ အစီအစဉ်

ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ရပ်စဲခခင်ဵဆိုင်ရာတာဝန် မျောဵ။
(ခ) အစီအစဉ်က
(၁)

ီဵ

အေ
တရာဵရုဳဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ညွှန်

လာသညဴ်
ေပ္ဒေပါ

်စွာ

်ခခင်ဵ။

ာဵနိုင်သညဴ်အာဏာ
ီဵ

ပ်သူသည် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ

ိစ္စရပ်တစ်စုဳတစ်ရာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်

(ခ) အစီအစဉ်က

်ပါတို္ဓပါဝင်သည်-

်ခခင်ဵ၊

ို တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ
် ွာနှငဴ် ထိေရာ

) အစီအစဉ်က
ီဵ

ပ်သူ၊

တရာဵမျှတ၍ အ

ို အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵရန်အတွ

ာဵချေ

ာဵေပဵရန် ေလျှာ

် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်ေပဵရာတွင် သို္ဓမဟုတ် ခပဿနာ

်ရာတွင် ေပ္ဒေပါ
်ထာဵ နိုင်သည်။

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ် အမိန့်
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေဆာင်ရွ

်ေနေ

မ်ဵချေ

်သတ်မှတ်၍

ိုခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုနိုငသ
် ည် သို္ဓမဟုတ်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။
ာင်ဵ အသိေပဵေ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ိုအဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵရာတွင်

ျေိုဵရှိမည် ဟုထင်ခမင်လျှင် သငဴ်ေတာ်သညဴ် စည်ဵ

်ထာဵမှုအာဵလုဳဵ

ို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၊ ရှယ်ယာဝင် သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် အစီအစဉ်အဆငဴ်တွင်

် သညဴ်ခပဿနာ

တရာဵရုဳဵသည် ညွှန်
ေလျှာ

်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵတွင် ေအာ

ုမ္ပဏီ၏ ေအဵဂျေငဴ်အခဖစ်ေဆာင်ရွ

(၂) အစီအစဉ်

၈၀။ (

ပ်သူ ေဆာင်ရွ

ညာခခင်ဵ

်

၈၁။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အဆငဴ်တွင်

ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ေနေ
(၁)

ုမ္ပဏီ၊

ုမ္ပဏီ

ုမ္ပဏီသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵ၌ ခပန်လည်

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်-

ိုယ်စာဵ သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ၏ ေငွေတာင်ဵခဳလာွှ မျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သို္ဓမဟုတ်
အမှာစာမျောဵ၊
(၂)

ုမ္ပဏီ၏ဝ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ(

်ဘ်ဆို

်မျောဵ။

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ
စာရွ

စ
် ာတမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ၊ အီလ

ေဖာ်ခပသညဴ်ပုဳစဳ

ို ဆိုသည်။

(ဂ) ဤပုဒ်မပါ ေဆာင်ရွ

်ရန်အချေ

်မျောဵ

ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုသညဴ်
မှတ်ပုဳတင် အရာရှိသည်
အစီအစဉ်က
၈၂။ (

ီဵ

်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ
ို လို

်နာရန်ပျေ

ုမ္ပဏီအရာရှိနှင်ဴ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်

ွ

်လျှင် ပျေ

ုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်က

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ဵေငွတပ်ရို

်

ွ
ီဵ

်မှု

ုိ သိလျေ

ပ်သူအာဵ

်ရမည်။

ပ်သူအာဵ အစာဵထိုဵခခင်ဵ

) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ (

)၊ (ခ)နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊

(ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ၊ ရာထူဵ

ေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵနှငဴ် လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် သ
ခပဋ္ဌာန်ဵ ချေ

်နှငဴ်

်မျောဵသည် အစီအစဉ်အဆငဴ်တွင် အစီအစဉ်က

ီဵ

်ဆိုင်သညဴ်

ပ်သူနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အသုဳဵခပု

နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ အစီအစဉ်က

ီဵ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အလုပ်လုပ်

ပ်သူ
ိုင်ရ

ို ခန့်အပ်မပီဵပါ
်၂ရ

၎င်ဵသည် ထိုသို္ဓ ခန့်အပ်မပီဵေ

် အတွင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

အခန်ဵ(၅)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
မဲခွဲရာတွင် မဲအမျောဵစု
၈၃။ (

ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ

ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ

) ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ ေအာ

်ေဖာ်ခပပါ နည်ဵနှစ်မျေိုဵစလုဵဳ ခဖငဴ်ရရှိသညဴ် မဲအမျောဵစု

ဆိုလုိသည်(၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူမမီရှငတ
် ို္ဓ၏ ေ
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵပမာဏထ

်ပိုေသာ ေ

ဵမမီစုစုေပါင်ဵ တန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ

ဵမမီပင
ို ်ဆိုင်သူ မမီရှင်မျောဵ၊

(၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူမမီရှငစ
် ုစုေပါင်ဵအေရအတွ
ယင်ဵအေရဵအတွ

်ထ

်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ပေ
ို သာမမီရှင်မျောဵ။

(ခ) အုပ်စုတစ်စုတည်ဵမဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုတွင် ပါဝင်ေသာ
အုပ်စုနှစ်စုအန

် တစ်စု

မဲအမျောဵစုရရှိခခင်ဵ

ို ဆိုလုိသည်။

ို

ရည်ရွယ်ချေ
၈၄။ (

)

်ေအာင်ခမင်ပါ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ ရပ်စဲခခင်ဵ

ုမ္ပဏီခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် ထိအ
ု စီအစဉ်နှင်ဴ သ

်ဆိုင်ေသာ

အခခာဵသူမျောဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာမျောဵအာဵ အခပညဴ်အဝေဆာင်ရွ

်မပီဵသညဴ်အခပင် အရမမီရှင်မျောဵ၏

ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

ပ်သူသည် ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွ

ို ေဆာင်ရွ

အစီအစဉ်အာဵ ရပ်စဲေ

်မပီဵမပီဵခဖစ်ပါ

အစီအစဉ်က

ာင်ဵေဖာ်ခပပါရှိေသာ အေ

ီဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်မပီဵခဖစ်၍

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ခ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ေပဵပိမု္ဓ ပီဵပါ

ပ်သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ီဵ

ပ်သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထေ
ဳ ပဵပိရ
ု္ဓ န် ပျေ
မပိေ
ု သာ ဒဏ်ေ
(ဃ) အစီအစဉ်

ဵေငွ တပ်ရို

်

ာဵစာ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ

) အရ အေ

ွ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

်လျှင် မှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵပါ

်သိမ်ဵေပဵရန် တစ်ချေိန်တည်ဵတွင် ေလျှာ
်မျောဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
) အစီအစဉ်က

ီဵ

(၁)

ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

) ပါ အချေ

ပ်သူသည်

်အလ

်ထာဵလျှင် ပုဒ်မ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ

်လျှင် ခပန်လည်

် အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူရမည်-

်မျောဵ၏ အဓိ

ို လ

ျေေသာ အေ

်ခဳရရှိခခင်ဵ၊
ာင်ဵအရာမျောဵ

်ရန် အလာဵအလာရှိသည်ဟု အစီအစဉ်က

အစီအစဉ်

် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို

်ဆိုင်ေစရမည်။

ရှိသည် သို္ဓမဟုတ် ချေ ိုဵေဖာ
ို ရပ်စဲခခင်ဵထ

ုမ္ပဏီ

်ထာဵရမည်။ ထိုသို္ဓေလျှာ

်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ေတာင်ဵဆိုသညဴ်စာ
မ်ဵချေ

ီဵ

်မျောဵနှငဴ် သ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်အတွ

(၂) အစီအစဉ်ပါ စည်ဵ

ပိုမိုအ

) ပါအေခခအေနတွင် အစီအစဉ်က

ီဵ

ီဵ

ို ချေ ိုဵေဖာ
ပ်သူ

်လျေ

ထင်ခမင်မပီဵ

ျေိုဵရှိနိုငခ် ခင်ဵ။

ပ်သူသည် -

(၁) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုငဵ် မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ
ျေငဵ် ပမညဴ် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်၊

(၂) မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ် အေ
အချေ
(

်မျောဵ၏ မိတ္တူနှငဴ်အတူ ေအာ
) မည်သညဴ်အတွ

ာင်ဵ
်ပါတို္ဓ
ို ေထာ

ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု အစီအစဉ်က

(ဂဂ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ာဵစာတွင် အစီအစဉ်၌ ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်လိုသညဴ်
ို ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်-

် ထိုသို္ဓေခပာင်ဵလဲ ခပင်ဆင်ေ

(ခခ) မမီရှင်မျောဵသည် ေခပာင်ဵလဲမှု
အစီအစဉ်

်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ

ပ်သူသည် ေအာ

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ျေပ် တစ်သန
ိ ်ဵထ

ုမ္ပဏီမှတ်ပတ
ုဳ င်ခခင်ဵမှ အမပီဵသတ်

်သိမ်ဵေပဵမည်ဟု အစီအစဉ်တွင် ေဖာ်ခပပါရှိလျှင် အစီအစဉ်က

၂၁၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာင်ဵမရှိဘဲ

်ရမည်။

ို ေအာင်ခမင်စွာအေ

အမပီဵသတ် ဖျေ

၈၅။ (

ာင်ဵ

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵမှုသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်။

(ဂ) အစီအစဉ်က

ဖျေ

) အရ အေ

ပ်သူ

ာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵချေ

်ခဳသငဴ်သည်၊
ီဵ

န့်

ွ

်သငဴ်သည် သိမ
ု္ဓ ဟုတ်

ပ်သူ၏ ထင်ခမင်ချေ

ထိုသို္ဓယူဆရသညဴ် အေ

်၊

ာင်ဵအရင်ဵ၊

်၊

်

(ဃဃ) အဆိခု ပုထာဵသညဴ် ေခပာင်ဵလဲမှုသည်
ရှိ မရှိ ေဖာ်ခပချေ
(ဂ) နည်ဵလမ်ဵတ

ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ

လ
် ုပ်

ိုင်သူ

ို အ

ျေိုဵခပုနိုငခ် ခင်ဵ

်။

ျေ

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုရရှိပါ

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ခပန်လည်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မှုသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။

(ဃ) မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵမခပုနိုငဘ
် ဲ အုပ်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရှိပါ
အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵမညဴ်မဲ

အစီအစဉ်ေခပာင်ဵလဲ ခပင်ဆင်မှုအတွ
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်
(င) ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မှုအတွ

် ေထာ

ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ထိုမဲသည်

်ခဳမဲေပဵပါ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်သည် အတည်ခဖစ်မပီဵ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

် အဆုဵဳ အခဖတ်မခပုနိုင်လျှင် အစည်ဵအေဝဵသဘာပတိသည် အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန် ထပ်မဳမခ
ဲ ွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။
(စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန် တပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုရရှိပါ

ရပ်စဲမှုသည် အတည်

ခဖစ်ေစရမည်။
(ဆ) မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵမခပုနိုငဘ
် ဲ အုပ်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရှိပါ
အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵမညဴ်မဲ

ရပ်စဲရန်အတွ
အစီအစဉ်

် ေထာ

်ခဳမဲေပဵပါ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

အ

ုမ္ပဏီသည် အစီအစဉ်

ျေိုဵသ

်ေရာ

်လ

်မှုမရှိဟု မှတ်ယူရမည်။ သို္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၈၇ အရ ေလျှာ
ို ရပ်စဲသငဴ် သည်ဟု ယူဆပါ

(ဈ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴပါ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ေဆာင်ရွ

်ရမည်

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်ထာဵလာလျှင်

ရပ်စဲရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

ုမ္ပဏီသည် ပုဒ်မ ၈၈ နှငအ
ဴ် ညီ
ို ချေ

်ချေင်ဵေဆာင်ရွ

(ည) ဤပုဒ်မအရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
ီဵ

ို ဆ

ျေငဵ် ပခဲဴသညဴ် အစည်ဵအေဝဵသည် မူလအစီအစဉ်အေပ္ဒ မည်သို္ဓမျှ

တရာဵရုဳဵသည် အစီအစဉ်

က

်သည် အတည်ခဖစ်မပီဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ို ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

(ဇ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်အတည်မခပုနိုင်ပါ
ခဖစ်မပီဵ

ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ ထိမ
ု ဲသည် အစီအစဉ်

်ရမည်။

ျေင်ဵပမပီဵ အလုပ်လုပ်

ပ်သူသည် အစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

်နှင်ဴ မဲရလဒ်

ိုငရ
်

်၂ရ

်အတွင်ဵ အစီအစဉ်

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒ

မျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ဋ) အစီအစဉ်က
လို

ီဵ

်နာ ရန်ပျေ

ဒဏ်ေ

ပ်သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ည) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
်

ွ

ဵေငွ တပ်ရို

်ပါ

်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ
ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်မပိုေသာ

်ရမည်။

(ဌ) ဤပုဒ်မအရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
တစ်ဦဵသည် ထိုသို္ဓေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခဲဴလျှင်

ို ပယ်ဖျေ

ုခိ ဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်

်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမှုရှိေစရန်အလိ္ဓုငာှ ထိေ
ု ခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ချေ
တစ်ေဒသ

ာင်ဵမရှိဘဲ

်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပုနိုင်သည်။

်အာဵလုဵဳ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။
ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်

ရည်ရွယ်ချေ
၈၆။ (

်မေအာင်ခမင်သခဖငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

) အစီအစဉ်

ို ချေ ိုဵေဖာ

သညဴ်အခပင် ချေ ိုဵေဖာ

်မှု

ို

်ခဲဴမပီဵ ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ
် ခွဲ (

(၁) အစီအစဉ်က

ီဵ

ထိခ
ု ျေ ိုဵေဖာ

်မှု

ပ်သူ
ို

ချေ ိုဵေဖာ

ုစာဵရန်အတွ

(၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ
မမီရှင်တို္ဓ၏ ေ

) အရ ေဆာင်ရွ

ုစာဵမှုမခပုလုပ်ခဲဴလျှင် အစီအစဉ်က

တစ်ရပ်ရပ် အရ မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူ

ို မမီရှင်မျောဵ
ီဵ

ရပ်စဲခခင်ဵ

်ရန်လည်ဵ ပျေ

ပ်သူသည် ေအာ

်

ွ

်

်ပါအချေ

်

ျေငဵ် ပရမည်-

်မှုသည် အေရဵပါေသာ ချေ ိုဵေဖာ
် ခွငဴ်ခပုထာဵသညဴ် အချေ ိန်

်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ ထ

်မှုဟု ယူဆမပီဵ

ာလတစ်ရပ်

ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ၊

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

ခဖစ်ေစ၊

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

ခဖစ်ေစ

အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ။
(ခ)အစည်ဵအေဝဵ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ

အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိ
မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ေဆာင်ရွ
(ဂ) ဆုဳဵခဖတ်ချေ
ာင်ဵ

ေဆာင်ရွ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲရန်

်ရမည်။

်အတည်ခဖစ်ရန် လိုအပ်ေသာ မဲအမျောဵစုအေရအတွ

(ဆ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(ဃ) အေ

ျေငဵ် ပရမည်ခဖစ်မပီဵ

်သည် ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ
် ခွဲ (စ) နှငဴ်

်မျောဵအတိုင်ဵခဖစ်သည်။

ာဵစာေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ

ို ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ
် ခွဲ (ည) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ရမည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မေအာင်ခမင်သခဖငဴ် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ်
တရာဵရုဳဵ
၈၇။ (

်နှင်ဴအညီ
ို အလွဲသုဳဵသခဖငဴ်

ရပ်စဲခခင်ဵ

) ဤပုဒ်မသည် ေအာ

(၁) အစီအစဉ်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် သ

်ဆိင
ု ်ေစရမည်-

ို ချေမှတ်ရန် သို္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန် မဲခွဲစဉ်

ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာ

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ဘဏ္ဍာေရဵအေခခအေနတို္ဓနှငဴ်

သ

်မျောဵ

်ဆိုင်သညဴ် အေရဵပါေသာ အချေ

်အလ

ို မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓရာတွင် မှာဵယွင်ဵ၍ခဖစ်ေစ၊

လွမ
ဲ ှာဵေစရန်ရည်ရွယ်၍ခဖစ်ေစ ဆုဳဵခဖတ်ရန် အေရဵပါသညဴ် အချေ
(၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်
အက

ီဵအ

ျေယ်နည်ဵလမ်ဵမ

မျောဵ၏ ဆ

်နွှယ်ေနသူမျောဵ

ီဵမာဵေသာ ဆန့်

ို စတင်ရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴစဉ်

ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵေ

(၄) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ပါ စည်ဵ
အချေ

မ်ဵချေ

်တစ်ချေ

်မျောဵသည် မမီရှင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် အမျောဵ၏အခွင်ဴအေရဵ
ျေငေ
် နခခင်ဵ၊

ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ၊

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှုခပုခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ

လ
် ုပ်

ုိင်သူ

်ထ

်ပိုေသာ

ာငဴ်သာ အတည်ခဖစ်ခဲဴခခင်ဵ၊

သို္ဓမဟုတ် မမျှမတအဆငဴ်အတန်ဵခွဲခခာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ဆန့်

်

ို စတင်ရန် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်စဉ်

ျေခဲဴလျှငခ် ဖစ်ေစ က

(၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

်အလ

် သို္ဓမဟုတ် တစ်ချေ
ို ပိတ်ပင်ရာ ေရာ

ုမ္ပဏီမမီရှငအ
် ာဵလုဳဵ၏အ

်နိုငခ် ခင်ဵ
ျေိုဵ

ို

(၅) လို

်နာရန်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

အစီအစဉ်အာဵ အေ
ဆန့်

ီဵ

န့်

ီဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ရန် မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ၊

ျေိုဵသ

စာချေုပ်အရ ယခင်ေဆာင်ရွ
အရ ရရှိထာဵေသာ အ

(၂)

်ခဲဴမှုမျောဵ

်ေစရ။
ာင်ဵအမိန့်ချေမှတ်သညဴ်အခါ အစီအစဉ်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ခမင်လျှင်

်ဆ

်တွဲအမိန့်မျောဵလည်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်-

ိုခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်အရချေုပ်ဆိုသညဴ် ပဋိညာဉ်

ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ

တရာဵရုဳဵ

ို ရပ်စဲေပဵရန်

ုမ္ပဏီ၏ သေဘာတူစာချေုပ်မျောဵရပ်စဲမှုသည် ထိသ
ု ေဘာတူ
ို မထိခို

ျေိုဵအခမတ်မျောဵ

်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒ ေနာ

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို အစီအစဉ်

သေဘာတူစာချေုပ်တစ်စုဳတစ်ရာအာဵ ရပ်စဲေ

(၁) အစီအစဉ်

်ပေ
ို သာ အေခခအေနမျောဵအရ

်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ အေခခအေနမှလ၍
ွဲ

ေအာ

လ
် ုပ်

ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ

ခိုင်လေ
ုဳ သာ အေ

ိုခဖစ်ေစ ချေ ိုဵေဖာ
်ထာဵလိလ
ု ျှင်

ာင်ဵရှိသည်ဟု ယူဆသည်မှအပ မမီရှင်မျောဵ

စတင်ရန်ဆုဳဵခဖတ်သညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

်သူ၊

်သူ။

) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို္ဓအရ ေလျှာ
် အတွင်ဵ ေလျှာ

အစီအစဉ်

ို

်ထာဵရမည်။

အခန်ဵ(၆)
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၈၈။ (

) ေအာ

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ

ူဵေခပာင်ဵသညဴ်အေခခအေန

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်
်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ုမ္ပဏီသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

ို ရပ်စဲရန်

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ၊
(၂) မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်နှင်ဴ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

် စာရင်ဵ

ဵူ ေခပာင်ဵသည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵသည် ပုဒ်မ ၈၅ နှငဴ် ၈၆ တို္ဓအရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

်သိမ်ဵေရဵအစီအစဉ်တို္ဓအာဵ စတင်နိုငခ် ခင်ဵမရှိပဲ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် မပီဵဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၇၅ တွင်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချေိန်အတွင်ဵ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်
အေ

ို

်ခခင်ဵ။

ပ်သူ သို္ဓမဟုတ် အ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

(ဃ) တရာဵရုဳဵ

ီဵမာဵစွာ

ာမှု သို္ဓမဟုတ် မတရာဵမှုမခဖစ်ေစဘဲ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

) ပါ အေခခအေနတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ

အစီအစဉ် က

ို က

ပ်သူသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

အစီအစဉ်

်ခခင်ဵ၊

(၆) မသငဴ်ေလျော်ေသာေနှာငဴေ
် နှဵ
(၇) အစီအစဉ်က

်

ာင်အထည်ေဖာ်နိုငမ
် ှု မရှိခခင်ဵ၊

ို

(၃) ပုဒ်မ ၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ(

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ခပုလုပ်သညဴ်

အစည်ဵအေဝဵ တွင် မမီရှငမ
် ျောဵ
(၄) ပုဒ်မ ၈၇ အရ
(ခ) ဖျေ

ုမ္ပဏီ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ
်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ မ

ူဵေခပာင်ဵချေိန်တွင် မမီရှင်မျောဵ

အခခာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ်ခန့်ထာဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ူဵေခပာင်ဵမီအချေ ိန်အထိ ေဆာင်ရွ
ီဵ

ပ်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ထိုသို္ဓ
အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်၅ရ

ျေင်သူ

်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင်

်ခဲဴသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
်လ

်ေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ိုင်ရ

ျွမ်ဵ

်ခဲဴသညဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ဆ

် အလုပ်လုပ်

ဵူ ေခပာင်ဵေ

်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ၊

်သိမ်ဵရန် တရာဵရုဳဵမှ ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ။

သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က

ူဵေခပာင်ဵမပီဵေနာ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ဖျေ

ုမ္ပဏီ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ သည်

်ရမည်။

်သိမ်ဵခခင်ဵသိ္ဓု

်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ

ို စာခဖငဴ် ေရဵသာဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ ထိ္ဓခု ပင် အဆိုပါ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ာလအတွင်ဵ

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ အမျောဵသိေစရန် ထုတ်ခပန်ေ

ညာရမည်။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ ေဆာင်ရွ
ေနေသာ

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အခခာဵအေခခအေနမျောဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵသိ္ဓု

ူဵေခပာင်ဵနိုငေ
် သာ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။
အခန်ဵ(၇)
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မမှန်မ

်မျောဵ

န်တင်ခပခခင်ဵ

၈၉။ အဆိခု ပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် အတည်မခဖစ်ေစ
အဆိပ
ု ါအစီအစဉ်အတည်ခဖစ်ေစရန်အတွ
ရည်ရွယ်ချေ

်ခဖငဴ် ေအာ

်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ခုခု

နှစ်ဆယဴ်ငါဵသိန်ဵမပိုေသာ ဒဏ်ေ
(

) မမှန်မ

်

ဵေငွ တပ်ရို

ာမူ

ုမ္ပဏီ၏ အရာရှိတစ်ဦဵသည်

ုမ္ပဏီမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

်

ွ

ုမ္ပဏီ၏
၉၀။ (

ုမ္ပဏီ၏
အေ

ာင်ဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ျေပ်

်ရမည် -

န်တင်ခပခခင်ဵ၊
ိစ္စ

ို ခပုလုပ်ရန်

်ခခင်ဵ။
ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က

၎င်ဵသည်

ို ရရှိေစရန်

ိုခပုလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ ေငွ

(ခ) လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာသေဘာခဖငဴ် ခပုလုပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်ရမညဴ်
ပျေ

်

ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် သ

ီဵ

ပ်သူအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေနာ

်ဆိုင်သညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

ိုခပုစုလျေ

်ပိုသူတို္ဓအာဵ

် ၎င်ဵထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ န် စာခဖငဴ်

ာဵနိုင်သည်။
) နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ

်ပါတို္ဓ

်

ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်-

်

(၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာ အေ
(၂) ဆ
(၃)

ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊

်နွှယ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၊
ုမ္ပဏီ၏

အချေ

ာင်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်ပုဳစဳနှငဴ် ယင်ဵပုဳစဳတွင် ပါရှိရမညဴ်

်မျောဵ။

(ဂ) ဤပုဒ်မအရ
သူသည် အေ

ုမ္ပဏီ၏
ာင်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ာဵစာလ

်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ

ညာချေ

် တင်ခပရန် တာဝန်ရိှ

်အတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

ို ေပဵပို္ဓ

ရမည်။
(ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မအရတင်ရှိေသာ တာဝန်မျောဵ
လို

်နာရန် ပျေ

ဒဏ်ေ

်

ွ

်ပါ

ဵေငွ တပ်ရို

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ

်မရှိဘဲ

်မပိုသညဴ်

ို

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခွငဴ်ရှိခခင်ဵ

) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွငမ
် ဆို မမီရှင်နှငဴ် ေ

တာဝန်ရိှသူတို္ဓ
လ

ာင်ဵခပချေ

်ရမည်။

မမီရှင်မျောဵမှ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ
၉၁။ (

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵခဳပါ

တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ်

ဵမမီဆပ်ရန်

ုမ္ပဏီ

်ဝယ်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ စစ်ေဆဵခခင်ဵသည် ေအာ

်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ

ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

န့်သတ်

ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ(၁) အစိုဵရဌာန သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ

်အရ တာဝန်ရှိသူ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵခခင်ဵ၊
(၂) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ိုယ်တိုင်

ခွငဴ်ခပုသခဖငဴ် စစ်ေဆဵခခင်ဵ။

အပိုင်ဵ (၆)
မို

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵနှငဴ်ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵ

အခန်ဵ(၁)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သေဘာသဘာဝ
ဤအပိုင်ဵနှငဴ် သ
၉၂။ (

်ဆိုင်ခခင်ဵ

) ဤအပိုငဵ် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် မို

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵ၊ ခပန်လည် ထူေထာင်ခခင်ဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(ခ) ဤအပိုငဵ် ပါ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ စီမဳေဆာင်ရွ
(၁)

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် မို

အပိုငဵ် (၇) အရ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
(၂)

်မှုတွင် ေအာ

်ပါတို္ဓပါဝင်သည်-

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊
်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင်

အပိုင်ဵ (၈) အရ လူမွဲခဳခခင်ဵ။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ

်ဆိုင်ေစရမည်။

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ် မို

သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင်မျောဵခဖစ်ပါ

်သိမ်ဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် သ

၉၃။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေအာ

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

်ပါလုပ်ငန်ဵအဆငဴမ
် ျောဵ ပါဝင်သည်-

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်၊

(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်အဆငဴ်။
အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်နှငဴ် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆငဴ်တို္ဓသည် အပိုင်ဵ (၆)

လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
ရှင်းလင်းချက် (၁)။

ို ရည်ညွှန်ဵဘိသ

ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူရမည်။

အြိုငး် (၆) လုြ်ငန်းကယ်ဆယ်ခခင်းအဆင့်တွင် ခြန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရး
အတွက် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို ရှာေ ွပြီး အြိုင်း (၆) လုြ်ငန်း၏
ေရှ့အလားအလာနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ ပမီရှင်များက ဆုံးခ တ်ခခင်းြါဝင်သည်။

ရှင်းလင်းချက် (၂)။

အြိုငး် (၆) လုြ်ငန်းအစီအစဉ်အဆင့်တွင် ပမီရှင်များက အြိုင်း (၆) လုြ်ငန်း
ခြန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရးအစီအစဉ်ကို

အတည်ခြုရန်

ဆုံးခ တ်ပြီး

အေကာင်အထည်ေ ာ်ခခင်း ြါဝင်သည်။
(ခ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်သည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

နှငဴ် အညီ ခန့်အပ်သညဴ်အချေ ိန်တွင် စတင်မပီဵ ေအာ

ဳေပဵ

ို ပုဒ်မ ၁၀၁

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မပီဵဆုဳဵသည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် စတင်သညဴ်အဆငဴ်၊
(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆငဴ်

ို ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမရှိလျှင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵ စတင်သညဴ်အဆငဴ်။
(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်အဆငဴ်သည် ထိအ
ု စီအစဉ်
ပုဒမ
် ခွဲ (င) နှငအ
ဴ် ညီ လ

်မှတ်ေရဵထိဵု ချေိန်တွင် စတင်မပီဵ ေအာ

ို ပုဒ်မ ၁၂၅

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်

မပီဵဆုဳဵသည်(၁) ပုဒ်မ ၁၃၅ အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

(၂) ပုဒ်မ ၁၃၈ နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳေပဵပို္ဓမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ၊

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန်

အမိန့်ချေမှတ်ထာဵမပီဵ ခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၃) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ို အတည်မခပုရန် မမီရှငမ
် ျောဵ

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ။
(ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခဳရခခင်ဵေ

ရပ်စဲသွာဵခခင်ဵမရှိေစရ။
ဤအပိုင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချေ
၉၄။ (

်မျောဵနှငဴ် ရည်မှန်ဵချေ

) ဤအပိုငဵ် ၏ရည်ရွယ်ချေ

(၁) အပိုငဵ် (၆)လုပ်ငန်ဵ

ို ဆ

်မျောဵမှာ ေအာ
်လ

်မျောဵ
်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်-

်လည်ပတ်ေနရန်အတွ

်

ယ်ဆယ်ရန်၊

ဳေပဵ
ာငဴ်

(၂) ပုဒမ
် ခွဲငယ်(၁) ပါ ရည်ရွယ်ချေ
အမျောဵဆုဳဵ

ို ဆ

်လ

်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်ရပ်တည်နိုင်ေစေရဵအတွ

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) ပါ ရည်ရွယ်ချေ

်ရန်၊

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိပါ

် ယင်ဵ၏ မမီရှင်အာဵလုဳဵအတွ

အပိုငဵ် (၆)

် ေယဘုယျေ

ျေိုဵခဖစ်ေစရန်။

(ခ) ဤအပိုငဵ် ၏ ရည်မှန်ဵချေ
(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ
ေပ္ဒေပါ

်မျောဵမှာ ေအာ

်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်-

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပင
် န်ဵမျောဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ သာမန်အာဵခဖငဴ်

်လာနိုင်သညဴ်

န့်သတ်ချေ

်မျောဵနှငဴ် လို

်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစခခင်ဵ၊

(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ခခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ
နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွ
တရာဵရုဳဵ

က

ီဵ

ီဵ

ပ်မှုေအာ

ပ်ခခင်ဵ
ဳေပဵနှငဴ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူတို္ဓသည် တရာဵရုဳဵ၏

တ
် ွငရ
် ှိသည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

၉၆။ ဤဥပေဒအပိုငဵ် (၃) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ရှိသူ

ို ခမန်ဆန်ေသာ

်ေစနိုငခ် ခင်ဵ။

၉၅။ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက
က

လုပ်ငန်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵ

် တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ရွ

်မျောဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ

လုပ်ငန်ဵအာဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုခပုခခင်ဵထ
အ

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိပါ

ိုသာလျှင် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵအတွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

်ရန် အရည်အချေင်ဵ

ဳေပဵအခဖစ်

ခန့်အပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂)
အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်
အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်ခခင်ဵ
၉၇။ ေအာ
အက
(

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေငသ
် ူ

ို ခပန်လည် ထူေထာင်ေရဵ

ဳေပဵ အခဖစ်ခန့်အပ်နိုင်သည်) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်
ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်ေစဴေရာ

ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင်

အက

ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို

်တာမျောဵ

ထို

ုမ္ပဏီသည် ေ

်သညဴ်အချေ ိန်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိေ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန် အလာဵအလာမရှိေ
(ခ)

ျွမ်ဵ

ဵမမီ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ာင်ဵယူဆမပီဵ လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟု သေဘာတူဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို စာခဖငဴ် ေရဵသာဵချေမှတ်ခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵ၏ပိုငရ
် ှင်

လုပ်ငန်ဵသည် ေ
မရှိေ

ဵမမီ

ိုခပန်လည် ေပဵဆပ်ရန်ေစဴေရာ

်သညဴ် အချေ ိန်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန် အလာဵအလာမရှိေ

ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟုစာခဖငဴ် ေရဵသာဵေ

(ဂ) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵဝင်မျောဵ
သညဴ်အချေန
ိ ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိေ

ေ

ဵမမီ

ာင်ဵ ယူဆမပီဵ ခပန်လည်

ညာခခင်ဵ၊
ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန်

်

အလာဵအလာ မရှိေ
ေရဵသာဵ ေ

ာင်ဵယူဆမပီဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ညာခခင်ဵ။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်ခခင်ဵ
၉၈။ (

)

ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟု စာခဖငဴ်

ို

န့်သတ်ခခင်ဵ

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵသည် ေအာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှင်

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေစရ(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မှု

ို လ

်ခဳရန်

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာ တူညီမှုမရှိခခင်ဵ၊
(၂)

ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ို အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရ ေဆာင်ရွ

်

ေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၃)
(ခ)

ုမ္ပဏီ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ။

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိေသာ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ

တစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှင် အပိုင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်
(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

်ပါအေခခအေန

ို စတင်နိုငခ် ခင်ဵမရှေ
ိ စရ-

ျေင်သူသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မှု

ို လ

်ခဳရန်စာခဖငဴ် ေရဵသာဵ

သေဘာတူညီမှုမရှိခခင်ဵ၊
(၂) လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုေသာလုပ်ငန်ဵရှင်မျောဵသည် လူမွဲခဖစ်ေနခခင်ဵ၊

(၃) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် ထိအ
ု စုစပ်လုပ်ငန်ဵ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵ ရန်အတွ

် ေလျှာ

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ
(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ
ခန့်မှန်ဵေခခေ

ို ဖျေ

်သိမ်ဵရန် သို္ဓမဟုတ်

်ထာဵဆဲခဖစ်မပီဵ အမိန့်ချေမှတ်မှုမရှိေသဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵရန်အတွ

် ေဆာင်ရွ

်ဆဲခဖစ်ခခင်ဵ။

ေပဵရမညဴ်မမီရှင်မျောဵ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ထိသ
ု ူတို္ဓထဳေပဵရန်ရှိေသာ

ဵမမီတန်ဖိုဵနှငဴ် အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵတို္ဓ

ုိ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သို္ဓမဟုတ်

ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
လ

်ခဳရရှိေ

ရည်ရွယ်ချေ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူ

ာင်ဵ နှငဴ် ၎င်ဵ၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျောဵအရ ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵခခင်ဵခဖငဴ် ပုဒ်မ ၉၄ ပါ
်မျောဵ ခပညဴ်မီေအာင် ေဆာင်ရွ

်နိုငမ
် ည်ဟု ယုဳ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵအတည်ခပုခခင်ဵ မရှိေသဵလျှင် လုပ်ငန်ဵစဉ်
(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

ည်ေ

ာင်ဵ

ို စတင်ခခင်ဵမရှိေစရ၊

ို ယခင် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစတင်ခဲဴသညဴ်ေန့မှ ၁၂ လ

အတွင်ဵ မစတင်ရ။
အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ

၉၉။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု

အာမခဳအ

ိုင် ရ

ာဵခခင်ဵ

ို ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵခဖစ်မပီဵ အပိုင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ

ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ
် ညဴ် အာမခဳအ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက
အလုပ်လုပ်

ဳေပဵ

ာင်ဵ

်၂ရ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်ရှိသညဴ် အေခခအေနတွင်

ဳေပဵသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ေ
်အတွင်ဵ အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည် အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ထိ္ဓခု ပင်
ာဵစာရမပီဵ အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်၅ရ

်အတွင်ဵ

မိမခ
ိ န့်ထာဵလိုေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအာဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

အစာဵထိုဵခန့်ထာဵ နိုငသ
် ည်။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
လ

်ခဳေ

ဳေပဵခန့်အပ်မပီဵေ

ာင်ဵ အေ

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

လုပ်

ထိ္ဓုသို္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို

ာင်ဵစာခဖငဴ် ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
၁၀၀။ (

ဳေပဵ

ဳေပဵအခဖစ်

ိုင်ရ

်၂ရ

်အတွင်ဵ ထိုသို္ဓခန့်အပ်မပီဵေ

(၁) အပိုငဵ် (၆)လုပ်ငန်ဵသို္ဓ အေ
အမျောဵသိေစရန် ေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပိရ
ု္ဓ ခခင်ဵ

ဳေပဵသည် မိမအ
ိ ာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်

ို -

ာဵရမည်။ ထိ္ဓေ
ု နာ

်နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ်

ညာရမည်၊

(၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွငဵ် ရမည်၊
(၃) မိမိ လိပ်စာသိသမျှေသာ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှငမ
် ျောဵထဳ အေ

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳေပဵပို္ဓသညဴ် အေ
ေရဵသာဵထာဵသညဴ် အတည်ခပုချေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။

ာဵစာနှငဴ်အတူ ပုဒ်မ ၉၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါစာခဖငဴ်

်လည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိစ
ု ာ

ိုလည်ဵ

တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေင်စွာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။
(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

ို လို

ဳေပဵသည် ခိုင်လုဳေသာအေ

်နာရန်ပျေ

်

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

ခန့်အပ်မှု စတင်အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

၁၀၁။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အက

ွ

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ဵေငွ တပ်ရို

်ရမည်။

်ခခင်ဵ

ဳေပဵခန့်အပ်ခခင်ဵသည် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ခန့်အပ်ေ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်လွှာ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်အချေ ိန်တွင် စတင်အ

သ

်ေစရမည်။

်ေရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူထဳ ထိုသို္ဓ

ျေိုဵ

အခန်ဵ(၃)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
၁၀၂။ (

ဳေပဵ၏ လုပ်ငန်ဵ၊ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ

ဳေပဵ၏လုပ်ငန်ဵမျောဵ

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ၏ အဓိ

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အတွ
ရှာေဖွအက
(၂)
အ

ဳေပဵခခင်ဵ နှငဴ် အ

လုပ်ငန်ဵမျောဵမှာ ေအာ

်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်သည်-

် ေရွဵချေယ်သငဴ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵ

ို

ူအညီေပဵခခင်ဵ၊

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင် လုပ်ငန်ဵဆ

်လ

်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွ

် အက

ဳေပဵခခင်ဵနှင်ဴ

ူအညီေပဵခခင်ဵ၊

(၃) အဆိခု ပုထာဵသညဴ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤအပိုငဵ် တွင်
ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ၊

(၄) ဤအပိုငဵ် တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အခခာဵအ
(ခ) အဆိခု ပုအစီအစဉ်
လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ူအညီမျောဵေပဵခခင်ဵ။

ို မမီရှငမ
် ျောဵထဳေပဵပို္ဓလျှင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အက

ိုေဆာင်ရွ

ဳေပဵသည် ေအာ

်ပါ

်ရန် တာဝန်ရိှသည်-

(၁) အစီအစဉ်၏ ခဖစ်နိုင်ေချေနှင်ဴ ပုဒ်မ ၉၄ ပါ ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵခပညဴ်မီနိုငခ် ခင်ဵ ရှိ မရှိ

စုဳစမ်ဵတင်ခပခခင်ဵ၊
(၂) အဆိခု ပုထာဵသညဴ်အစီအစဉ်သည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ
အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏ အ

(၃) အစီအစဉ်

လ
် ုပ်

င
ို ်သူ သို္ဓမဟုတ် အာမခဳ

ျေိုဵခဖစ်ထွန်ဵနိုငခ် ခင်ဵ ရှိ မရှိ စုဳစမ်ဵတင်ခပခခင်ဵ၊

ို အတည်ခပုခဲဴလျှင် မမီရှင်မျောဵ

ခပန်လည်ရရှိနိုင်သညဴ်အေနအထာဵ

ို စုဳစမ်ဵ

တင်ခပခခင်ဵ၊
(၄) အစီအစဉ်
လုပ်ငန်ဵ

ို အတည်ခပုခခင်ဵခဖငဴ် မမီရှင်မျောဵခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ှုနှင်ဴအစီအစဉ်

ို လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာစီမဳေဆာင်ရွ

ခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ှုတို္ဓ
(၅) အထ

်ေဖာ်ခပပါ

ယူဆရသညဴ်အေ
အေရဵက

ီဵ အချေ

စသညဴ် အချေ

ာငဴ် မမီရှင်မျောဵ

ို နှိုင်ဵယှဉ်တင်ခပခခင်ဵ၊
ိစ္စရပ် တစ်ခုချေင်ဵစီအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏အခမင်နှငဴ် ထင်ခမင်ချေ

ာင်ဵအရင်ဵမျောဵ၊ မမီရှငမ
် ျောဵ
်အလ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်မျောဵနှငဴ် ထိုအစီအစဉ်အတွ

်မျောဵ၊ ထိသ
ု ို္ဓ ထင်ခမင်

်ချေမှတ်နိုင်ရန်အတွ

် သိရှိသမျှ

် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေထာ

်ခဳ သငဴ် မသငဴ်

်မျောဵ ေဖာ်ခပပါရှိသညဴ်အစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင် ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ တာဝန်မျောဵ
ေဆာင်ရွ

်မခှု ပုလုပ်ခခင်ဵတို္ဓေ

ို အတည်မခပုသခဖငဴ်

်ရမည်။ ေဆာင်ရွ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် ေငွေ
်မှုမျောဵအတွ

် ေငွေ

ဵသုဳဵစွဲနိုင်မှုအေပ္ဒ အေခခခပု၍

ဵအ

န့်အသတ်ရှိလျှင် ထိသ
ု ို္ဓရှိေ

ာင်ဵ

အစီရင်ခဳစာတွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပရမည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ၏တာဝန်မျောဵ

၁၀၃။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
(

) မမီရှင်မျောဵအာဵလုဵဳ ၏ အ

ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ
ျေ ိုဵ

ို ေရှ့ရှုေဆာင်ရွ

(ခ) တတ်နိုင်သမျှ လျှငခ် မန်ထိေရာ
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
၁၀၄။ ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်စွာ ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

ဳေပဵ၏လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
်နှင်မ
ဴ ဆန့်

) ဤအပိုင်ဵပါ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵ

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ျေငေ
် စဘဲ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ို လိအ
ု ပ်သလို

ို ေခ္ဒယူ

ဳေပဵသည်

်-

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သည်၊

ျေငဵ် ပနိုင်သည်။

သို္ဓရာတွင် ၎င်ဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊
ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ငန်ဵ

်ရာတွင် -

်ရမည်။

ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ထမ်ဵေဆာင်ရန်အတွ
(

ို ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵမခပုရ။

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် အ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်၏ အ

ျေိုဵဆ

်မျောဵ

ာအ

ွယ်ေပဵခခင်ဵ

ယ်ဆယ်

၁၀၅။ (

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

နှငပ
ဴ် စ္စည်ဵမျောဵ
လုပ်ငန်ဵ

ို အ

်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒ်မ ၁၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နှငဴ် (ဆ) တို္ဓအရ

ာအ

ွယ်ေပဵသညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ုမ္ပဏီ

ို

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင်လည်ဵ အသုဳဵခပုနိုင်သည်၊

(ခ) လုပ်ငန်ဵ

သုဳဵစွဲေနေသာ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ၏ လ

်ဝယ်တွငရ
် ှိေသာပစ္စည်ဵ

ို တစ်ဦဵဦဵ

ပိုင်ဆိုင်လျှငခ် ဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵဦဵထဳမှ ငှာဵရမ်ဵထာဵလျှငခ် ဖစ်ေစ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် တရာဵရုဳဵ၏

အမိန့်အရမဟုတ်လျှင် သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ၏စာခဖငဴ်

ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

် အရမဟုတ်လျှင် ထိုသူထဳ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵမခပုရ၊

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) နှငဴ် မဆန့်

ျေငေ
် စဘဲ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵမျောဵ ဆ

်လ

လည်ပတ်နိုင်ရန်အလို္ဓငှာ ဒါရို

်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ
် ျောဵ သို္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏

သ

ို သုဳဵစွဲခွငဴ်ရှိသည်။

်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵ

(ဃ)

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင် ဒါရို

ေအာ

်ပါ

်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ
် ျောဵ သို္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵသည်

ိစ္စ ရပ်မျောဵတွင် ၎င်ဵတို္ဓ၏သ

်ဆိုင်ရာလုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်မျောဵ

(၁) ပုဳမှန်လုပ်ေဆာင်မမဲမဟုတ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွ
ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ တို္ဓ
ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

ို သုဳဵစွဲခွငဴ်ရှိသည်-

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုိ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အက

ဳေပဵ၏စာခဖငဴ်

်အရ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ

(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မစတင်မီ
ပတ်သ

်

လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ

်သညဴ်မမီရှငမ
် ျောဵ ၏တင်ရှိသညဴ် ေ

ဵမမီမျောဵ

်လုပ်

်အရ ေဆာင်ရွ

်နိုင်ခခင်ဵ၊

ိုင်ေနသူနှငဴ်

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်အရ

ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵ၊
(၃) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မစတင်မီ

လုပ်ငန်ဵ၏တွဲဖ

မရှိသညဴ်မမီရှင်မျောဵ၏ တင်ရှိေနသညဴ်ေ
ေရဵသာဵ သေဘာတူညီချေ

် သို္ဓမဟုတ် ခွငဴ်ခပုချေ

်ရန် ခဖစ်တန်ရာမျောဵမပီဵ ထိေ
ု

ခပညဴ်မီေရဵအတွ

ဵမမီ

ိုင်ေနသူနှငဴ် ပတ်သ

ို ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

်အရ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ သေဘာတူညီချေ
ေဆာင်ရွ

ဵမမီမျောဵ

်လုပ်

်

်မှု

ဳေပဵ၏စာခဖငဴ်

်အရ ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵ။

ို ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

ို ေပဵေချေခခင်ဵသည် ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ

် လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆသညဴ် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေန မျောဵတွင်သာ

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။
လုပ်ငန်ဵ
၁၀၆။

ို

ာ

ွယ်ေပဵခခင်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင် အာမခဳထာဵရှိေသာပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုမျောဵအာဵ အတည်ခပုခခင်ဵ၊ ဆ

အတည်ခပု ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵတို္ဓ

ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

မခပုရ။
အာမခဳသူမျောဵ

ို

ာ

ုိ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ွယ်ခခင်ဵ

်လ

်

ဳေပဵ၏စာခဖငဴ်
်မှတစ်ပါဵ ဆ

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

၁၀၇။

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴတ
် ွင် လုပ်ငန်ဵ၏ေ

အာမခဳသူမျောဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ

အေရဵယူထာဵသည်

ို ဆ

တရာဵရုဳဵ

်ေပဵခခင်ဵ

ခွငဴ်ခပုချေ

်လ

်ခဖငဴ်မတ
ှ စ်ပါဵ ဥပေဒေ

်ေဆာင်ရွ

၁၀၈။ တရာဵရုဳဵသည် ဤအခန်ဵအရ ခွငဴ်ခပုချေ
စည်ဵ

မ်ဵချေ

်ထာဵ၍ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ

အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ
၁၀၉။ (

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍
်ခခင်ဵမခပုရ။
်မျောဵ

မ်ဵချေ

ို မိမိသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ်

်မျောဵမထာဵဘဲခဖစ်ေစ ေပဵနိုငသ
် ည်။

ဵမမီတာဝန်ရှိသညဴ်ပစ္စည်ဵ

) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ို ေအာ

ာင်ဵအရအေရဵယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ဖွယ်ရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ

်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ
(၂) အာမခဳရအ

်မှုအရ ခပုလုပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ၊

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏
် စာခဖငဴ် ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ

်အရ

ခပုလုပ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊
(၃) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ညီညွတ်ေ

ာင်ဵ ေ

(၁) အာမခဳရအ

်အရ ခပုလုပ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ။
) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွင် ေအာ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

်မျောဵ ခပညဴ်မီေရဵ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါရည်ရွယ်ချေ

ေတာင်ဵခဳစာ ထုတ်နိုင်သညဴ်အချေ
ေ

ို လုေ
ဳ လာ

ို အေထာ

်စွာ

်အ

ာ

ွယ်နိုင်ခခင်ဵ၊

ူခပုနိုငခ် ခင်ဵ။

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ သို္ဓမဟုတ်

် သို္ဓတည်ဵမဟုတ် အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ဵမမီတာဝန်အခဖစ် ေခပာင်ဵလဲသညဴ်အချေ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

်မျောဵနှင်ဴ

ျေနပ်မှသာလျှင် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်-

(၂) ပုဒ်မ ၉၄ ပါ ရည်ရွယ်ချေ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ပါအချေ

်ရာတွင် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ

(ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် အာမခဳအ

် ခဖစ်သည်ဆိုရုဳမျှခဖငဴ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန်
ို တာဵဆီဵခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ ပစ္စည်ဵ

ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အစုဝင်သည် ၎င်ဵ၏ သ

ဵမမီတာဝန်မှ ပုဳေသ

်ဆိုင်ရာလုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်မျောဵ

ို ေရာင်ဵချေရာ၌ ဒါရို
ို

ျေုိ ဵေ

်တာ၊

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ

အသုဳဵခပုရမည်။
ပုဳေသေ
၁၁၀။ (

ဵမမီတာဝန်ရှိသညဴ်ပစ္စည်ဵ

) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဳေသေ

ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ဖွယ်ရှိသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ေအာ

်ပါ

နည်ဵလမ်ဵမျောဵခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်(၁) အာမခဳရအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏
် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီချေ

(၂) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ညီညွတ်ေ

ာင်ဵ ေ

(၁) အာမခဳအ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ၊

်ခခင်ဵ။

)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွငေ
် အာ

်ပါအချေ

်မျောဵနှင်ဴ

ျေနပ်မှသာလျှင် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်-

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏ အ

ျေိုဵ

ို လုေ
ဳ လာ

်စွာ

ာ

ွယ်ေသာ အစီအစဉ်မျောဵရှိခခင်ဵ၊

(၂) ပုဒ်မ ၉၄ ပါ ရည်ရွယ်ချေ
အခခာဵ

်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန်အတွ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ

် အေထာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်မျောဵ

ို အ

်အ

ာအ

ူခပုနိုငခ် ခင်ဵ။

ွယ်ေပဵခခင်ဵ

၁၁၁။ ပုဒ်မ ၁၀၉ နှငဴ် ၁၁၀ တို္ဓတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှအပ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အာမခဳ
အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်မျောဵ၏ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်

ို ထိခို

်ေစနိုင်ပါ

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵမခပုရ။
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေ

ဵမမီမျောဵအတွ

၁၁၂။ (

်မျောဵ

်တာဝန်

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေ

ဵမမီမျောဵနှငဴ် တာဝန်ရိမ
ှ ှု

အေပ္ဒတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵတာဝန် မရှိေစရ။
(ခ) အပိုငဵ် (၅) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ ပုဒ်မ ၆၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓတွင်
ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေ

ဵမမီမျောဵသည် အပိုငဵ် (၅) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျောတွင် တာဝန်

ရှိေသာ်လည်ဵ အပိင
ု ဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်မူလုပ်ငန်ဵ၌တာဝန်ရိမှ ပီဵ လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန်ေဆာင်ရွ

်မှုမှ

ေပဵေချေရမည်။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) မှအပ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေ
နှငအ
ဴ် ညီ လို

်နာေဆာင်ရွ

်ရမည်ခဖစ်မပီဵ သ

ဵမမီမျောဵ နှငဴ် တာဝန်မျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၀၅ ပုဒမ
် ခွဲ (
်ဆိုင်ရာ အပိုင်ဵ (၆)

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ စီမဳေဆာင်ရွ

်မှုအတိုငဵ်

ေခဖရှင်ဵရမည်။
(ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါနည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် ေ
ေဆာင်ရွ

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ မျောဵ

ို

ာင်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ျေင်ဴသုဳဵလျေ

် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ

ဵမမီနှင်ဴ တာဝန်မျောဵ

ဳေပဵ

ို

သိရှိရလျှင် ပုဒ်မ ၁၃၉ ပါ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵေစရမည်။
(င) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက
ပိုင်ဆိုင်မှုအန

်မှ ေအာ

ဳေပဵသည် ၎င်ဵ

ိုခန့်အပ်ထာဵသညဴ် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

်ပါခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေတာင်ဵဆိုခွင်မ
ဴ ျောဵအတွ

် ခပန်လည်

ေတာင်ဵခဳပင
ို ်ခွငဴ်ရှိသည်(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ

ထမ်ဵေဆာင်စဉ် ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှင်ဴ

ုန်

ို ေပါ္ဓဆမှုမရှိဘဲ ရိုဵေခဖာငဴ်စွာခဖငဴ်

ျေစရိတ်မျောဵ၊

(၂) ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (င) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
မျောဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် တင်ရှိေနေသာ အာမခဳအ
ေ

ဵမမီမျောဵထ

ဳေပဵ၏ အခေ

ဳေပဵ၏ ခပန်လည်ေတာင်ဵပိုငခ
် ွငဴ်
ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိသညဴ်

် ဦဵစာဵေပဵရမည်။ ထိ္ဓခု ပင် ၎င်ဵ၏ခပန်လည်ေတာင်ဵခဳပိုင်ခွငဴ်အတွ

လုပ်ငန်ဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ အေပ္ဒတွငလ
် ည်ဵ အာမခဳအ

ဵေငွ။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။

် အပိုငဵ် (၆)

)

(ဆ) ေအာ
အက

်ပါဦဵစာဵေပဵ အစီအစဉ်မျောဵ၏ ေနာ

ဳေပဵ၏ အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
အာမခဳအ
အ

ို ထညဴ်သွငဵ် ရမည်-

ဳေပဵ

ို ခန့်အပ်စဉ်အချေ ိန်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ် ရမမီရှင်၏ ပုဳေသေ

(၂) အာမခဳအ

်တွင် ပုဒမ
် ခွဲ (စ) ပါ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

ဵမမီတာဝန်၊

ဥပေဒနှငဴ်အညီခန့်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ၊ သို္ဓရာတွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုမီ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

ေတာင်ဵခဳပင
ို ်ခွငမ
ဴ် ျောဵနှငဴ် သ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

ျေခဳခဲဴရေသာ ခပန်လည် ထူေထာင်ေရဵဆိုငရ
် ာ

လုပ်ငန်ဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ေဆာင်ေနေ
၁၁၃။ (

တည်ရှိေနေသာ

)

ာင်ဵ အသိေပဵေ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်ေနေ

ညာခခင်ဵ

်ပါတို္ဓ၌ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ိုယ်စာဵ သို္ဓမဟုတ်

ဳေပဵ၏ ေငွေတာင်ဵခဳလာွှ မျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊
(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ဝ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ဘ်ဆို

်မျောဵ။

) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ
စာရွ

စ
် ာတမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ၊ အီလ

ေဖာ်ခပသညဴ် ပုစ
ဳ ဳမျောဵ

်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ

ိုဆိုသည်။

(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏အရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ေဆာင်ရွ
သိလျေ

်ရန်အချေ

်မျောဵ

ို လို

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ွ

်လျှင် သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ဵေငွ တပ်ရို

်

ွ

်မှု

ို

်ရမည်။

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်ထုတ်ေဖာ်ေ

) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်သည်နှငတ
ဴ် စ်မပိုင်န

ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ
်

်

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ဳေပဵထဳ တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ
် ွာ တင်သွငဵ် ရမည်။

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ညာချေ

် လုပ်ငန်ဵ

ညာချေ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအတိုငဵ် ခပုစု၍ လုပ်ငန်ဵသည်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ေ

်

်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ
၁၁၄။ (

်နာရန်ပျေ

ဳေပဵသည် ဤပုဒ်မပါ

ို ခပုစုလျေ

ဳေပဵသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ
်ပိုသူတို္ဓအာဵ လုပ်ငန်ဵ၏

် ၎င်ဵထဳေပဵပို္ဓရန် အေ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒတွင် ေအာ
(၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊

ိစ္စမျောဵနှငဴ် ဆ

်နွှယ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်

ာင်ဵ
်ပါတို္ဓ

ာဵစာေရဵသာဵေပဵပို္ဓနိုင်သည်။
ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်-

(၂) ဆ

်နွှယ်သညဴ်ပဂ
ု ္ဂိုလ်မျောဵ၊

(၃) အပိုငဵ် (၆)လုပ်ငန်ဵ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ယင်ဵပုဳစဳတွင် ပါရှိရမညဴ် အချေ

အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ရရှိသညဴ်ေန့မှ ၇ ရ

သဳသယခဖစ်ရန် အေ
ညာချေ

်လ

်

ညာချေ

ညာချေ

ဳေပဵသည် လုပ်ငန်ဵ

်ခဳရရှိမပီဵ အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်

ဵေငွ တပ်ရို

ို စိစစ်အတည်ခပုရန်အတွ

ဵမမီမမာဏသည် မှန်

ခငင်ဵဆိုခခင်ဵမရှိလျှင် ဆန့်
မှတ်ယူမည်ခဖစ်ေ
မမီရှင်မျောဵ
၁၁၆။ (

)

ွ

်

်ရမည်။

န်ခခင်ဵမရှဟ
ိ ု

ိုဵအာဵထာဵ ခပုနိုင်သည်။

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်

်၅ရ

်အတွငဵ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်တွင်

ဵမမီရရန်

် စာခဖငဴ်ေမဵခမန်ဵရမည်။

န်ခခင်ဵမရှိေ
ျေငဘ
်

်

) အရ ၎င်ဵထဳ တင်သွငဵ် သညဴ်

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်စာတွင် မမီစာဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် ထုတ်ေဖာ်ေ
ေ

ို

ိုဵအာဵထာဵ ခပုနိုင်ခခင်ဵ

်သည် မှန်

ို အာဵ

်နာရန် ပျေ

ေဖာ်ခပထာဵေသာ မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ အစီရင်ခဳစာပါအတိုင်ဵ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵမှ ေ
မှန်မမှန်

်

ို ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

်မရှိဘဲ လို

ို အာဵ

ဳေပဵသည် ပုဒ်မ ၁၁၄ ပုဒ်မခွဲ (

ာင်ဵမရှိလျှင် ယင်ဵေ

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ေ

ညာချေ

်

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ညာချေ

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

ာင်ဵခပချေ

ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

လုပ်ငန်ဵ

်အတွင်ဵ ထိထ
ု ုတ်ေဖာ်ေ

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

လုပ်ငန်ဵ
၁၁၅။ (

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ဳေပဵထဳသို္ဓ တင်ခပရန်တာဝန်ရိှသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသညဴ်

(င) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ
ပါ

်ပုဳစဳနှင်ဴ

်မျောဵ။

(ဃ) ဤပုဒမ
် အရအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ညာချေ

်သ

ာင်ဵ အလုပ်လုပ်
်ေသခဳချေ

ိုင်ရ

် မတင်ခပသ

်၅ရ

ညာချေ

်ပါ

်အတွင်ဵ

ဲဴသို္ဓ မှန်

န်သည်ဟု

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိ ရမည်။

စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ

ို

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်ေဆာင်ရွ

်ေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို မမီရှင်မျောဵ

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ
လုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏လ

ို စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵခဳပါ

်ဝယ်ရှိေသာ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ

တရာဵရုဳဵသည် အပိုင်ဵ (၆)

ို စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်

သည်။
(ခ) ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သည်ေအာ

်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ

ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ၊

(၁) အစိုဵရဌာန သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ

န့်သတ်ခခင်ဵမရှိေစရ-

်အရ တာဝန်ရှိသူ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵခခင်ဵ၊
(၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ။
တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

ဳေပဵ သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

ိုယ်တိုင်

စစ်ေဆဵခခင်ဵ

ို

၁၁၇။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ေပ္ဒေပါ

်လာေသာ မည်သညဴ်

ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ိစ္စရပ်အတွ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာမှ

်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချေ

်ရယူရန် ေလျှာ

်ထာဵ

နိုင်သည်။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ သို္ဓမဟုတ် အစုရှယ်ယာဝင်တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မှေပ္ဒထွ
တရာဵရုဳဵ သို္ဓ ေလျှာ
ယုဳ

ည်ပါ

ေလျှာ

်လာသညဴ် ခပဿနာတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန်

်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် မိမိ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

်ထာဵချေ

်တစ်ရပ်လုဳဵ

တရာဵမျှတမပီဵ အ
မ်ဵချေ

ျေိုဵခဖစ်ေစမည်ဟု

်မျောဵ သတ်မှတ်၍

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ

်ခဳနိုင်သညဴ်အခပင်

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။
ေစဴစပ်ခဖန်ေခဖခခင်ဵ
၁၁၈။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ေပ္ဒေပါ

်လာသညဴ် ေအာ

ဳေပဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵနှငဴ် မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် မမီစာဵမျောဵအ

်ပါအခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵ

ို ေခဖရှင်ဵနိုင်ရန်အတွ

် ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူ

ာဵ

ို

ခန့်ထာဵနိုင်သည်(

) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ

ရရန်ရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ေပဵရန်ရိှသညဴ်ေ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ၊
(ခ) ထပ်မဳအဆိုခပုမညဴ်အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်။
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
၁၁၉။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

အစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူ

ဳေပဵသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ

်လျှင် မမီရှငမ
် ျောဵ

ျေငဵ် ပေပဵရမည်-

(၁) ပုဒ်မ ၁၂၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အချေ ိန်
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ခု
(၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ
သို္ဓမဟုတ် စုစုေပါင်ဵေ

ာလအတွင်ဵ

ို အတည်ခပုလိုခခင်ဵ ရှိ မရှိ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ၊

်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵအထ

ဵမမီ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်ဵအထ

် မမီရှင်မျောဵ

ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ

်ပိုင်ဆိုင်သညဴ် မမီရှင်မျောဵ

ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ။
(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴ်

အချေ ိန်တွင်မဆို မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်လျှင် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
(ဂ) အစည်ဵအေဝဵ

ျေင်ဵပခခင်ဵ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
၁၂၀။ (

ို ေခ္ဒယူ

) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒမ
် ခွဲ (

ျေင်ဵပနိုင်သည်။

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုငဵ်

ျေငဵ် ပရမည်။

ဳေပဵ ေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်ခခင်ဵ
)၊ (ခ) နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ
် ခွဲ

(ခ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ၊

ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵနှငဴ် လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵနှငဴ်

သ

်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

အက

ဳေပဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အသုဳဵခပု နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ယ်ဆယ်ေရဵအဆငဴတ
် ွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
ို အစာဵထိုဵ ခန့်ထာဵခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထိုအာမခဳအ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ဳေပဵ

ို ခန့်အပ်မပီဵပါ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ အလုပ်လုပ်

ိုငရ
်

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

ို လုပ်ငန်ဵ

(၁) အစီအစဉ်
အခန်ဵ

်၂ရ

်အတွင်ဵ

ို က

ီဵ

်ဆိုငရ
် ာဒါရို

်မျောဵ

ခဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵ၏ သေဘာတူညီချေ

်ခဖငဴ်

ခဖစ်ေစ ေရဵဆွဲရမည်။

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တွင် ေအာ
(၂) သ

၎င်ဵသည်

ာဵစာ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲခခင်ဵနှငဴ် ပါဝင်ရမညဴ်အချေ
၁၂၁။ (

ျေ ိုဵခဳစာဵခွင်ရ
ဴ

် ရရှိရန် လိအ
ု ပ်သည်။

) အရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ထိုသို္ဓခန့်အပ်ေ
အေ

ို

်ပါအချေ

်မျောဵ ပါဝင်ရမည်-

ပ်မညဴ်သူ၊
်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှင်မျောဵ၊ အစုဝင်မျောဵနှင်ဴ အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ၏

ဏ္ဍနှင်ဴ တာဝန်မျောဵ၊

(၃) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵ

ို ေ

ျေေအဵညှိနှိုငဵ် ထာဵသညဴ် အတိုင်ဵအတာနှငဴ် သေဘာသဘာဝ၊

ပစ္စည်ဵအမျေိုဵအမည်နှင်ဴ ေပဵေချေမညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊
(၄) မမီစာဵအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွ
ခွငဴ်ခပု

်ခခင်ဵမှ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သေဘာသဘာဝနှငဴ် ယင်ဵအတွ

်

ာလ၊

(၅) လုပ်ငန်ဵ

ို ေ

(၆)လုပ်ငန်ဵသည်

ဵမမီေလျောဴေပါ္ဓေပဵမညဴ် အတိုငဵ် အတာ၊
ုမ္ပဏီတစ်ခုခဖစ်လျှင် အစုရှယ်ယာဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာအ

ျေ ိုဵအခမတ်

ို

ညှိနှိုငဵ် ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵအတိုင်ဵအတာ၊
(၇) ဆ

်လ

်ေဆာင်ရွ

(ရှိလျှင်) ပါအချေ
(၈) အစီအစဉ်
ပါ

်မညဴ် အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ သို္ဓမဟုတ် သေဘာတူစာချေုပ်

်အလ

်မျောဵ၊

ိုရပ်စဲမညဴ် အေခခအေနမျောဵနှင်ဴ အစီအစဉ်

လုပ်ငန်ဵ

ို ဒါရို

ဖျေ

်မညဴ်ေဖာ်ခပချေ

်သိမ်ဵမညဴ်ေဖာ်ခပချေ

(၉) အစီအစဉ်အာဵ လို

ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵ

်တာမျောဵ၊ ပိင
ု ်ရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵ၏ အုပ်ချေုပ်မှုေအာ

ခပန်လည် ထာဵရှိရမည် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵသည်
မှတ်ပုဳတင်ပယ်ဖျေ

ို ေအာင်ခမင်စွာအေ

်တွင်

ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင်

်၊ လုပ်ငန်ဵသည် အစုစပ်လပ
ု ်ငန်ဵခဖစ်လျှင်

်၊
်နာရမညဴ် မမီရှင်မျောဵအ

စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်ေဖာ်ခပချေ

ာဵ ေ

ဵမမီမျောဵ

်၊

(၁၀) အစီအစဉ်အရခွငဴ်ခပုေပဵနိုင်သညဴ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵတွင်
ထိေ
ု တာင်ဵဆိုခွင်ေ
ဴ ပ္ဒေပါ

်သညဴ်ေန့ရ

် သို္ဓမဟုတ်

ို ခွဲေဝေပဵမညဴ်အစီအစဉ်နှင်ဴ

ယင်ဵမတိုင်မီေန့ရ
မ

်၊(ထိုရ

်သည်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ် စတင်သညဴ်ေန့ရ

်ထ

် ေနာ

်

ျေေစရ)

(၁၁) အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှငမ
် ျောဵ အဆိခု ပုထာဵမှုအေပ္ဒ အစီအစဉ်အရ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်

ေစနိုင် သညဴ် အတိုငဵ် အတာ၊
(၁၂) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အခခာဵ
(ဂ) အစီအစဉ်
အစီအစဉ်

ို ေဆာင်ရွ
ို ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵ။

်ခခင်ဵခဖငဴ် မမီရှငမ
် ျောဵမှ ခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ညဴ် ေငွေ
်ခခင်ဵမရှိပါ

ဵပမာဏသည်

မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ရရှိနိုငဖ
် ွယ်ရှိမညဴ် ေငွေ

ဵပမာဏနှင်ဴ

အနည်ဵဆုဳဵညီမျှ မှုရှိသညဴ် ပမာဏခဖစ်ရမည်။
(ဃ) ေတာင်ဵခဳမှုမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်သည် အစီအစဉ်

ို ေဆာင်ရွ

ဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵ ခဖစ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် မတူညေ
ီ သာ ေ
မျောဵစွာအ

ျေ ိုဵထိခို

လည်ဵ ရှိေနမညဴ်

ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစဉ်ေ

ာငဴ်

်နိုင်ဖွယ်ရှိသညဴ် မမီရှငအ
် တန်ဵအစာဵတို္ဓသည် အစီအစဉ်မဲခွဲခခင်ဵတွင်

ပါဝင်မဲေပဵမပီဵ ထိမ
ု ဲခွဲရာတွင် မမီရှငအ
် ေရအတွ
ေ

်ခခင်ဵမရှိပါ

ဵမမီတန်ဖိုဵအာဵခဖငဴ်လည်ဵေ

်အာဵခဖငဴ်လည်ဵေ

ာင်ဵ အမျောဵစု မဲေပဵလျေ

ာင်ဵ၊

် သေဘာတူညီလျှင်

ထိဦ
ု ဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုငဵ် ခဖစ်ရန်မလိုအပ်ေစရ။
အဆိုခပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
၁၂၂။ (

ို ခဖန့်ေဝခခင်ဵ

) ပုဒ်မ ၁၂၁ နှငအ
ဴ် ညီ ခပုစုထာဵသညဴ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်မိတ္တူ

ေနာ

်ဆုဳဵလိပ်စာသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ထိမ
ု ိတ္တူတွင် ေအာ

(၁) မိတ္တူရရှိသူသည် အေ

ာင်ဵ

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
မဲေပဵရမည်ခဖစ်ေ

်ခဳေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

န့်

ာင်ဵနှငဴ် လ

်ခဳေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

န့်

မမီရှင်အာဵလုဵဳ ရရန်ရှိေသာ ေ
စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ

ွ

်ေ

ာင်ဵ

်ေ

ာင်ဵခပန်

ွ

ာဵစာ

ို ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါအတိုင်ဵ ၂၁ ရ

်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်ပေ
ို သာ မမီရှင်မျောဵ
်ေ

်အတွင်ဵ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵနှင်ဴ
စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓသညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

ျော်လွန်

ာင်ဵ

ာဵစာ၊ အဆိခု ပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီရင်ခဳစာတို္ဓ

ာင်ဵ။

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵသို္ဓေပဵပို္ဓသညဴ် အေ

နှငအ
ဴ် တူ ပုဒ်မ ၁၀၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၅) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ ၏အစီရင်ခဳစာတို္ဓလည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။

(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် ဤပုဒ်မအရ ေဆာင်ရွ

်ရာ၌-

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်မပီဵေနာ
ေဆာင်ရွ

်ရမည်၊

ို

ာင်ဵ၊

ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်ခခင်ဵမရှိလျှင် အေ

အတည်ခဖစ်မည် ခဖစ်ေ

်အတွငဵ် အဆိခု ပုခပန်လည်

ဳေပဵထဳသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓရမည်ခဖစ်ေ

(၂) အဆိခု ပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ွ

်မျောဵ ထညဴ်သွင်ဵအသိေပဵရမည်-

ာဵစာေပဵပို္ဓသညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ

ို လ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

န့်

်ပါအချေ

ို မမီရှငတ
် ိုငဵ် ၏

် တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ
် ွာ

(၂) မည်သညဴ်

ိစ္စရပ်တွင်မဆို အပိုငဵ် ၆ လုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်သညဴ်ေန့မှ ရ

ပတ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

(ဃ) အပိုင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵအတွ

် ဤပုဒမ
် အရ ေပဵပိရ
ု္ဓ မညဴ်စာရွ

နည်ဵခဖငဴ် ေပဵပိရ
ု္ဓ န် နည်ဵလမ်ဵမျောဵ
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
၁၂၃။ (

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
်ပါအချေ

်စာတမ်ဵမျောဵ

ို အီလ

်ထေရာနစ်

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်။

ို အတည်ခပုရန်အတွ

် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူခခင်ဵ

ဳေပဵသည် အဆိခု ပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

အတွင်ဵေပဵပို္ဓ၍ ပုဒ်မ၁၂၂ နှငအ
ဴ် ညီ အသိေပဵအေ
ေအာ

်သတ္တပတ် (၁၀)

ာင်ဵ

ာဵမပီဵေနာ

ို ၂၁ ရ

်

်

်တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ ညီညတ
ွ ်မှသာလျှင် မမီရင
ှ ်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူရန်

ဆငဴဆ
် ိုနိုင်သည်(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ေ
မမီရှင်မျောဵ

ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ သုဳဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ ထ

်ပိုေသာ

အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ၊

(၂) မမီရှင်မျောဵ

အဆိခု ပုခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ထိုအစီအစဉ်

ို အတည်ခပုရန်အတွ

အစီအစဉ်၏အချေ

်အလ

ို

န့်

ွ

်ခဲဴေသာ်လည်ဵ

် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အလာဵအလာမျောဵရှိသည် သို္ဓမဟုတ်

် အချေ ို့အာဵ ခပင်ဆင်သငဴ်သည်ဟု ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

ထင်ခမင်ခခင်ဵ။
(ခ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ သေဘာတူညီချေ
တွင် ခပင်ဆင်နိုင်မပီဵ မမီရှငမ
် ျောဵ

်အရ အစီအစဉ်ပါအချေ

အစီအစဉ်ခပင်ဆင်ချေ

်

်မျောဵ

ို မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵတွငပ
် င်

မဲေပဵဆုဳဵခဖတ် နိုငသ
် ည်။
(ဂ) မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လ
တစ်ဦဵဦဵ

်ေခမှာ

နည်ဵလမ်ဵတ

မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွ

်၍ မဲခွဲနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် တ

ျေ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရန် ေတာင်ဵဆိုပါ

် ထိမ
ု ဲမျောဵ

ို မှတ်တမ်ဵတင်ေရတွ

်ေရာ

လုေ
ဳ လာ

်လာသညဴ် မမီရှင်
်သညဴ် မဲအမျောဵစု ရရှိခခင်ဵ ရှိ

်ရမည်။

(ဃ) ဤပုဒမ
် အရ တင်ခပထာဵသညဴ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို

-

(၁) ခပင်ဆင်ချေ

်မရှိဘဲ အတည်ခပုနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ်

(၂) ခပင်ဆင်ချေ

်ခဖငဴ် အတည်ခပုနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ်

(၃) ပယ်နိုင်သည်။
(င) အဆိခု ပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် (ခပင်ဆင်ချေ
ခပဋ္ဌာန်ဵ ထာဵသညဴ်အတိုငဵ် မမီရှင်အမျောဵစု
ထူေထာင်ေရဵအက
ထိမ
ု ှတ်တမ်ဵ
လ

သေဘာတူညီပါ

ဳေပဵသည် အစီအစဉ်ပါအချေ

ို အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ

်မျောဵအပါအဝင်)

်မျောဵ

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်

ို တရာဵဝင်မှတ်တမ်ဵတင်ခပင်ဆင်ရမည်။

ိုယ်စာဵနှင်ဴ အဆိခု ပုအစီအစဉ် က

်မှတ်ေရဵထိုဵ နိုငရ
် န် စီစဉ်ေပဵရမည်။

ို ပုဒ်မ ၁၂၅ တွင်

ီဵ

ပ်သူတို္ဓ

(စ) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴ

ို

်တစ်ခုခုနှင်ဴအညီ အစည်ဵအေဝဵသဘာပတိမှ အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵေသာ

ျေင်ဴသုဳဵပုဳ သို္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏ တွဖ
ဲ

တစ်စုဳတစ်ခုေသာနည်ဵခဖငဴ်

ျေင်ဴသုဳဵပုဳေ

်လုပ်

ိုငသ
် ူမမီရှင်

၎င်ဵတို္ဓ၏ မဲေပဵခွငဴ်

ာငဴ် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

အတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အတည်မခပုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ
တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါအမိန့်မျောဵ

(၁) အတည်ခပုခဲဴသညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ
(၂) အတည်မခပုခဲဴသညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို ပယ်ဖျေ
်

်၍ အတည်ခပုသညဴ်အမိန့်၊
်ထာဵချေ

်စပ်ေသာ အခခာဵလိုအပ်သညဴ် အမိန့်။
်

ို စဉ်ဵစာဵဆင်ခခင်ရာတွင်

ို အတည်ခပုခခင်ဵခဖငဴ် သို္ဓမဟုတ် အတည်မခပုခခင်ဵခဖငဴ် ခဖစ်နိုငေ
် သာ

မမီရှင်အာဵလုဵဳ ၏အ

ျေိုဵ၊ မမီရှင်မျောဵအတွ

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵ

် ခဖစ်နိုင်ေသာေ

ာင်ဵ

ျေိုဵနှငဴ် ဆိုဵ

ို အတည်ခပုရန် ပျေ

) ဤအပိုင်ဵအရ လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

စတင်သညဴ်ေန့မှ ရ

ျေိုဵမျောဵနှငဴ်

ို စဉ်ဵစာဵရမည်။

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
၁၂၄။ (

်ထာဵနိုငမ် ပီဵ

်သညဴ်အမိန့်၊

ိုပယ်ဖျေ

(ဆ) ဤပုဒ်မနှင်ဴအညီ တင်သွငဵ် လာေသာ ေလျှာ
်

ို

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်နှငဴ် ဆ
ထိဆ
ု ုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို

ာင်ဵ

ွ

်ခခင်ဵ

ို အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်

်သတ္တပတ် (၁၀) ပတ်အတွငဵ် အတည်ခပုနိုင်ခခင်ဵမရှိပါ

လုပ်ငန်ဵစဉ် ရပ်စဲသွာဵမည်ခဖစ်မပီဵ ထိုသို္ဓရပ်စဲသွာဵေ

်

ို ေအာ

ထိုအပိုငဵ် (၆)

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵ

ရမည်(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ၊

(၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၊
(၃) ပုဒ်မ ၁၂၂ ပုဒမ
် ခွဲ(
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မိတ္တူေပဵပို္ဓထာဵသူမျောဵ။

) အရ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ပုဳစဳ

အတိုငဵ် ခဖစ်ရမည်။
(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
လ

ဳေပဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို

ို လ

်ခဳရရှိလျှင်

်ခဳရရှိလျှင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မှုသည်ရပ်စဲေစရမည်။

(ဃ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ထိစ
ု ာ
်

ဒဏ်ေ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵသွငဵ် ရမည်။

(င) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ပျေ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ အေ

ွ

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သညဴ် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပုိငရ
် ှင် သို္ဓမဟုတ် ဒါရို
ဵေငွ တပ်ရို

်

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

်တာအာဵ

ာင်ဵမရှိဘဲ လို

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

် မပိေ
ု သာ

်ရမည်။
အခန်ဵ (၄)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတင်အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ခခင်ဵ

်နာရန်

၁၂၅။ (

) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ

စတင်အ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင်

်ေစရမည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒ်မ ၁၂၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအတိုငဵ် လို

်နာေဆာင်ရွ

်မပီဵ

ခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၂) ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ အစည်ဵအေဝဵ

ို မ

ျေင်ဵပခဲဴသညဴ်အခပင် မမီရှင်အာဵလုဳဵရရန်ရှိေသာ ေ

စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ
ငါဵဆယ်ရာခိုင် နှုန်ဵထ
ရ

်ေ

ဵမမီ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵ မမီရှင်အေရအတွ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ

န့်

ွ

်ခခင်ဵ

်၏

ို ပုဒ်မ ၁၂၂ အရ ၂၁

ျော်သည်အထိ မရရှိခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
အစည်ဵအေဝဵ

ို

ို အတည်ခပုရန်အတွ

ျေငဵ် ပခဲဴမပီဵ မမီရှင်အာဵလုဳဵရရန်ရှိေသာ ေ

် ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ မမီရှငမ
် ျောဵ
ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏

ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ ထ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵနှင်ဴ စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ

ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင်

န့်

ွ

်၏

ို ခပင်ဆင်ေရဵ ဆွဲထာဵသညဴ် အစီအစဉ်အာဵ

်ခဲဴမှု မရှိခခင်ဵ။

(ခ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသူမျောဵထဳသို္ဓ အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်

ို

်၂ရ

်

အတွင်ဵ အစီရင်ခဳ တင်ခပရမည်။
(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
မှတ်တမ်ဵမိတ္တူ

ို မမီရှင်မျောဵ

ေတာင်ဵခဳလာပါ

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
အေ

ာင်ဵမရှိဘဲ လို

ထ

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ထုတ်ေပဵရမည်။

ဳေပဵသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်နာရန်ပျေ

်

ွ

ဵေငွ တပ်ရို

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

တရာဵရုဳဵ

တိုဵခမှင်ဴသတ်မှတ်သညဴ်

အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူတို္ဓ

လ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်သည်။

ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၁၂၆။ (
ရ

ို အေ

ာင်ဵ
်ပါတို္ဓ

(၁) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ

်စာတမ်ဵ

်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓ လ

ျေပ်တစ်သိန်ဵ

ို ၁၄ ရ

် အတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်မှတ်ေရဵထိဵု မပီဵေနာ

်

ာဵခခင်ဵ
ုိ ေဆာင်ရွ
ာင်ဵ

ီဵ

ပ်သူသည်၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ်

ာင်ဵ

ိုင်ရ

်၂

်ရမည်-

ို အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသို္ဓ အေ

နည်ဵဥပေဒမျောဵပါနည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် အမျောဵသိေစရန် ေ
(၂) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ

ို ခိုင်လုဳေသာ

ာလအတွငဵ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် အစီအစဉ်က
် အတွင်ဵ ေအာ

်မျောဵ

်ရမည်။

(င) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်ပါ တရာဵဝင်စာရွ

စတင်အ

ဳေပဵသည် အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵခဲဴသညဴ်

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ ထိ္ဓေ
ု နာ

ညာရမည်၊

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်

အရာရှိသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ မှတ်ပုဳတင် စာရင်ဵေရဵသွငဵ် ရမည်၊

်

(၃) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ

ာင်ဵ

ို လိပ်စာသိသမျှေသာ

ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ
် ျောဵထဳ အေ

ာင်ဵ

ာဵ

ရမည်။
(ခ) အစီအစဉ်က
လို

ီဵ

်နာရန် ပျေ

ဒဏ်ေ

ပ်သူသည် ခိုင်လုဳေသာအေ
်

ွ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ဵေငွတပ်ရို

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်မျောဵ

်မပိုသညဴ်

) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ဆ

်တွဲအ

်မျောဵနှင်ဴ မဆန့်

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုမျောဵ

ျေငေ
် စဘဲ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်သည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵနှငမဴ် မီရှင်မျောဵ၊ အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵအ
ေ

ျေေအဵညှိနှိုင်ဵချေ

ာဵ

် ခဖစ်သည်။

(ခ) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ် မဆန့်

အစီအစဉ်သည် ေအာ

်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင် အ

(၁) ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵမရှိေစ
(၂) အစည်ဵအေဝဵ
ခဖစ်ေစ၊ မတ

ို

်ရမည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ေနာ
၁၂၇။ (

ာင်ဵမရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေင်ေစဘဲ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
်ေရာ

်မှုရှိသည်-

ာမူ အစုရှယ်ယာဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ၊

ျေင်ဵပသည်ခဖစ်ေစ၊ မ

်ေရာ

ျေိုဵသ

ျေင်ဵပသည်ခဖစ်ေစ၊ အစည်ဵအေဝဵသို္ဓတ

်ခဲဴသည်ခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်

ို ေထာ

်ေရာ

်ခဲဴသည်

်ခဳမဲေပဵသည်ခဖစ်ေစ မေပဵသည်ခဖစ်ေစ

မမီရှင်မျောဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ။
(ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတင်အ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်သညဴ်အချေ ိန်တွင် တရာဵရုဳဵ၌

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန် သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳရန်အတွ

် သမ္မာန်စာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်အမှု သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳသညဴ်အမှု

ို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ို စတင်စွဲဆိုခဲဴမပီဵ ခပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵအဆငဴ်တွင် ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင်(၁) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

လူမွဲခဳသညဴ်အမှုတွင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ေ

ာင်ဵ

်သိမ်ဵသညဴ်အမှု သို္ဓမဟုတ်

ို တင်ခပရမည်၊

(၂) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ
လူမွဲခဳရန် အတွ

် ေလျှာ

်လာွှ

သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳသညဴ်အမိန့်
အ
၁၂၈။ (

ျေ ိုဵသ

ို ပလပ်ရမည် သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ို ပယ်ဖျေ
ုိ မဆန့်

်သိမ်ဵသညဴ်အမိန့်

်ရမည်။

်ဆိုင်သူမျောဵအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ သ

) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓ

်သိမ်ဵရန် သို္ဓမဟုတ်

်ေရာ

်မှု

ျေင်ေစဘဲ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည်

ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်စတင်သညဴ်ေန့တွင်ခဖစ်ေစ၊ မစတင်မီခဖစ်ေစ ေပ္ဒေပါ

်ခဲဴေသာ မမီရှငမ
် ျောဵ၏

ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵအာဵလုဳဵအေပ္ဒ စည်ဵေနှာင်အာဵရှိသည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) သည် ေအာ

်ပါအချေ

၎င်ဵအာမခဳရရှိထာဵေသာပိုင်ဆိုင်မှု
နှငဴ်သ

်ဆိုငခ် ခင်ဵမရှိေစရ-

်တစ်ရပ်ရပ်မှအပ အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်မျောဵ

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ

(၁) အစီအစဉ်

ို အတည်ခပုရန်အတွ

ထိအ
ု စီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ
(၂) တရာဵရုဳဵ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

် အာမခဳအ

်ပါအချေ

နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အခွင်ဴအေရဵမျောဵ
(၁) အစီအစဉ်
(၂) တရာဵရုဳဵ

်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ

်အတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ။

်တစ်ရပ်ရပ်မှအပ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏ ပစ္စည်ဵ
ို ထိခို

ို အတည်ခပုရန်အတွ

ထိအ
ု စီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ

ေထာ

် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊

ပုဒ်မ ၁၂၉ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

) သည် ေအာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ-

် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ

ေထာ

်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ

် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊

ပုဒ်မ ၁၂၉ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်အတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ

်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင်လည်ဵ စည်ဵေနှာင်အာဵရှိသည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၊
(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ သ
(၃) ပုဒမ
် ခွဲ (င) နှငဴ် မဆန့်

်ဆိုင်ရာအရာရှိမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ
် ျောဵနှငဴ် အစုဝင်မျောဵ၊

ျေငေ
် စဘဲ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်

ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင်

ုမ္ပဏီ၏

အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵ။
(င) ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် အစုရှယ်ယာရှငမ
် ျောဵ၏အ

ျေ ိုဵ

ို ထိခို

်နစ်နာေစမညဴ်

ရှယ်ယာမျောဵညှိနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵ မခပုလုပရ
် ။
(စ) ထိုရှယ်ယာမျောဵတွင် တန်ဖိုဵအေလျောဴတွ
ရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵအရ ရှယ်ယာမျောဵ

အစုရှယ်ယာ ရှင်မျောဵ၏ အ
တရာဵရုဳဵသည် အာမခဳအ
အခွငဴ်အေရဵမျောဵ
၁၂၉။ (

ို

ျေိုဵ

်နုတ်မပီဵေနာ

် တန်ဖိုဵမရှိေတာဴလျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (င) ၏

ို ညှိနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵသည်

ို ထိခို

်နစ်နာသည်ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှိေစရ။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏

န့်သတ်နိုင်ခခင်ဵ

) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ အာမခဳ အ

မမီရှင်အေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ ၎င်ဵ၏ အာမခဳရအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ
ျေိုဵ ခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ

ို

တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွင် ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလဲွ၍ ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ
မခပုရန်အမိန့်ချေ မှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) နှငအ
ဴ် ညီ တရာဵရုဳဵသည် ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူအေပ္ဒ ခပန်လည်
ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ
ဝင်ေရာ

် ေနထိုငေ
် သာ သို္ဓမဟုတ် လ

အမိန့်တွင် ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလွဲ၍ လ

အသုဳဵခပုေနေသာ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်ရယူထာဵေသာ ၎င်ဵ၏ ပစ္စည်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏

်ဝယ်ရယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်

ခပန်လည်ရယူခခင်ဵမခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ညီညွတ်ေ

ာင်ဵ ေ

) သို္ဓမဟုတ် (ခ) အရ အမိန့်ချေရာတွင် ေအာ

ျေနပ်မှသာလျှင် ထိအ
ု မိန့်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

်ပါအချေ

်မျောဵနှငဴ်

(၁) ထိအ
ု မိန့်
က

ို ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုပါ

အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ

ီဵမာဵေသာဆန့်

ျေင်ဘ

်အ

(၂) ထိအ
ု မိန့်ပါအချေ

်အလ

်မျောဵနှငဴ် အခခာဵသ

အာမခဳအ
လုေ
ဳ လာ
အစီအစဉ်က
၁၃၀။ (

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန်အတွ

်မှုမျောဵ ရှိနိုင်ခခင်ဵ၊
်ဆိုင်ေသာ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ် ရမမီရှင်၊ ပိုင်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူတို္ဓ၏ အ
်စွာ အ

ီဵ

ာအ
ီဵ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵ

ို

ွယ်ေပဵခခင်ဵ။

ပ်သူ၏ အခန်ဵ

) အစီအစဉ်က

်

ဏ္ဍ

ပ်သူ၏ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၊တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵမှာ ေအာ

်ပါအတိုငဵ်

ခဖစ်သည်(၁) အစီအစဉ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊
(၂) အခန်ဵ (၅) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အစီအစဉ်ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
တာဝန်မျောဵ။
(ခ) ဤအပိုငဵ် အရ အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ ေဆာင်ရွ

်ရမညဴ်အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ပါဝင်သည်(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေအဵဂျေငဴ်အခဖစ် ေဆာင်ရွ
(၂) အစီအစဉ်
အေ
တရာဵရုဳဵ
၁၃၁။ (

ို တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ
် ွာနှငဴ် ထိေရာ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ညွှန်

်စွာ

်ခခင်ဵ။

ာဵနိုင်သညဴ်အာဏာ

) အစီအစဉ်က

ေပ္ဒေပါ

်ခခင်ဵ၊

်လာသညဴ်

ီဵ

ပ်သူသည် ယင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်တစ်စုဳတစ်ရာနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်

်ရာတွင်

ာဵေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵ

နိုင်သည်။
(ခ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ၊ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရှယ်ယာဝင် သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည်

အစီအစဉ် အဆငဴ်တွငေ
် ပ္ဒေပါ
ေလျှာ

်သညဴ် ခပဿနာ

်ထာဵ နိုငသ
် ည်။ တရာဵရုဳဵသည် ညွှန်

ို အဆုဵဳ အခဖတ် ေပဵရန်အတွ

ာဵချေ

် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ေပဵရာတွင် သို္ဓမဟုတ် ခပဿနာ

အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵရာတွင် တရာဵမျှတမှုရှိမည်ဟု ထင်ခမင်လျှင် သငဴ်ေတာ်သညဴ် စည်ဵ
သတ်မှတ်၍ ေလျှာ

်ထာဵမှု အာဵလုဵဳ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသငဴ်သညဴ် ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ေဆာင်ရွ
၁၃၂။ (

်ေနေ

်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။
ာင်ဵ အသိေပဵေ

မျောဵ၌ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်ေနေ
ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျောဵ၊

မ်ဵချေ

ိုခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်
ညာခခင်ဵ

) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အဆငဴတ
် ွင် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၊ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

ို

်ပါ

ိစ္စရပ်

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်-

ိုယ်စာဵ သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ် က

ီဵ

ပ်သူ၏

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာ

ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊

(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ဝ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ဘ်ဆို

်မျောဵ။

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလာွှ မျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု

အမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ ဆိုသည်မှာ
စာရွ

စ
် ာတမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ၊ အီလ

ေဖာ်ခပသညဴ် ပုဳစဳ

်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ

ဆ
ို ိုသည်။

(ဂ) ဤပုဒ်မပါ ေဆာင်ရွ

်ရန် အချေ

်မျောဵ

ို လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

်လျှင် ပျေ

်

ွ

်မှု

ို သိလျေ

်နှငဴ်

ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစခွငဴ်ခပုသညဴ် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ အရာရှိနှငဴ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏
အစီအစဉ် က

ီဵ

ပ်သူအာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

တပ်ရို

်ရမည်။

အစီအစဉ်က

ီဵ

၁၃၃။ (

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ို

ပ်သူအာဵ အစာဵထိုဵခခင်ဵ

) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ (

)၊ (ခ)နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ
် ခွဲ

(ခ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ၊

ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵနှငဴ် လစ်လပ်ေသာ ရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိဵု ခန့်ထာဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ်
သ
က

်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ီဵ

်မျောဵသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆငဴ်တွင် အစီအစဉ်

ပ်သူ နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အသုဳဵခပုနိုင်သည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ အလုပ်လုပ်

ို ခန့်အပ်မပီဵပါ

ိုငရ
်

်၂ရ

၎င်ဵသည် ထိုသို္ဓ ခန့်အပ်ေ

်အတွင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ို

ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။

အခန်ဵ (၅)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
မဲခွဲရာတွင် မဲအမျောဵစု
၁၃၄။ (

ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ

ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ

) ထပ်ဆငဴ်မအ
ဲ မျောဵစု ဆိုသည်မှာ ေအာ

်ေဖာ်ခပပါနည်ဵနှစ်မျေိုဵစလုဵဳ ခဖငဴ် ရရှိသညဴ် မဲအမျောဵစု

ဆိုလုိသည်(၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူမမီရှငတ
် ို္ဓ၏ ေ
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵပမာဏထ

်ပိုေသာ ေ

ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ

ဵမမီ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှင်မျောဵ၊

(၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူမမီရှင် စုစုေပါင်ဵအေရအတွ
ယင်ဵအေရအတွ

်ထ

်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ပိုေသာမမီရှငမ
် ျောဵ။

(ခ) အုပ်စုတစ်စုတည်ဵမဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုတွင် ပါဝင်ေသာ အုပ်စု
နှစ်စု အန
ရည်ရွယ်ချေ
၁၃၅။ (
သ

် တစ်စု

်ေအာင်ခမင်ပါ

မဲအမျောဵစုရရှိခခင်ဵ

ို ဆိုသည်။

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲခခင်ဵ

) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် ထိအ
ု စီအစဉ်နှင်ဴ
်ဆိုင်ေသာ အခခာဵသူမျောဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵအာဵ အခပညဴ်အဝ ေဆာင်ရွ

အစီအစဉ်အရ မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်မပီဵခဖစ်ပါ

်မပီဵသညဴ်အခပင်

အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည်

ို

ထိုသို္ဓ ေဆာင်ရွ

်မပီဵခဖစ်၍ အစီအစဉ်အာဵရပ်စဲေ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိေသာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ခ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ေပဵပိမု္ဓ ပီဵပါ

ပ်သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ီဵ

ပ်သူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ န်ပျေ
မပိေ
ု သာ ဒဏ်ေ
(ဃ) အစီအစဉ်

ဵေငွ တပ်ရို

်

) အရ အေ

ွ

အမပီဵသတ်ဖျေ

ီဵ

ာဵစာ

ို ခိုင်လုဳေသာအေ

ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵပါ

်မျောဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) အစီအစဉ်က

ီဵ

(၂) အစီအစဉ်ပါစည်ဵ
်လျေ
ီဵ

်သိမ်ဵမည်ဟု အစီအစဉ်တွင်
ို

်ထာဵရမည်။ ထိုသို္ဓေလျှာ
်အလ

်မျောဵနှငဴ် သ

်ထာဵလျှင် ပုဒ်မ

်ဆိုင်ေစရမည်။

် အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူရမည်-

်မျောဵ၏ အဓိ

်ရှိသည် သို္ဓမဟုတ် ချေ ိုဵေဖာ
ပ်သူ

ို လ

်ခဳရရှိခခင်ဵ၊

ျေေသာ အေ

ာင်ဵအရာမျောဵ

ို

်ရန် အလာဵအလာရှိသည်ဟု

ထင်ခမင်မပီဵ အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲခခင်ဵထ

် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ

ျေိုဵရှိနိုငခ် ခင်ဵ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ အေခခအေနတွင် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည်-

(၁) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုငဵ် မမီရှင်မျောဵ၏
အစည်ဵအေဝဵ

ျေငဵ် ပမညဴ် အေ

(၂) မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓသညဴ်အေ
အချေ
(

ာင်ဵ

်ေ

ာဵစာတွင် အစီအစဉ်၌ ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်လိုသညဴ်
်ပါတို္ဓ
ို ေထာ

ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု အစီအစဉ်က

(ဂဂ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ

ို ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်-

ာငဴ် ထိုသို္ဓေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ေ

(ခခ) မမီရှင်မျောဵသည် ေခပာင်ဵလဲမှု
အစီအစဉ်

ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်၊

ာင်ဵ

်မျောဵ၏ မိတ္တူနှငဴ်အတူ ေအာ
) မည်သညဴ်အတွ

်ခဳသငဴ်သည်၊
ီဵ

ာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵချေ
န့်

ွ

ပ်သူ၏ ထင်ခမင်ချေ

ထိုသို္ဓယူဆရသညဴ် အေ

ျေိုဵခပုနိုင်ခခင်ဵ ရှိ မရှိ ေဖာ်ခပချေ

်။

်၊

်သငဴ်သည် သို္ဓမဟုတ်
်၊

ာင်ဵအရင်ဵ၊

(ဃဃ) အဆိခု ပုထာဵသညဴ်ေခပာင်ဵလဲမှုသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ
အ

်

ုမ္ပဏီမှတ်ပတ
ုဳ င်ခခင်ဵမှ အမပီဵသတ်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ေတာင်ဵဆိုသညဴ်စာ

မ်ဵချေ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ

) ပါ အချေ

ပ်သူသည် ေအာ

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

ာင်ဵမရှိဘဲ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်အတွ

အစီအစဉ်က

ို အမပီဵသတ်ဖျေ

ပ်သူသည်

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ချေ ိုဵေဖာ

ာင်ဵ

်သိမ်ဵေပဵရန် တစ်ချေိန်တည်ဵတွင် ေလျှာ

၂၁၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ပိုမိုအ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ

်ရမည်။

ိုေအာင်ခမင်စွာ အေ

ေဖာ်ခပပါရှိလျှင် အစီအစဉ်က

အစီအစဉ်

ာဵစာ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

်သိမ်ဵမည် သို္ဓမဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ

၁၃၆။ (

ာင်ဵ

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵမှုသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်။

(ဂ) အစီအစဉ်က

ဖျေ

) အရ အေ

လ
် ုပ်

ိုင်သူ

ို

(ဂ) နည်ဵလမ်ဵတ

ျေ

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲ အမျောဵစုရရှိပါ

ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ခပန်လည်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မှုသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။

(ဃ) မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵမခပုနိုငဘ
် ဲ အုပ်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရှိပါ
အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵမည်မဲ

ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မှုအတွ
ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

် ေထာ

်ခဳမဲေပဵပါ

ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ ထိမ
ု ဲသည် အစီအစဉ်

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်သည် အတည်ခဖစ်မပီဵ ခပန်လည်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မပီဵခဖစ်သည် မှတ်ယူရမည်။

(င) ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်မှုအတွ

် အဆုဵဳ အခဖတ်မခပုနိုင်လျှင် အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိသည် အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန် ထပ်မဳမခ
ဲ ွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။
(စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ိုရပ်စဲရန် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုရရှိပါ

ရပ်စဲမှုသည် အတည်

ခဖစ်ေစရမည်။
(ဆ) မဲခွဲရာတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵမခပုနိုငဘ
် ဲ အုပ်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရှိပါ
အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် အဆုဵဳ အခဖတ်ေပဵမညဴ်မဲ

ရပ်စဲရန် အတွ
အစီအစဉ်

် ေထာ

်ခဳမဲေပဵပါ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

အ

်ေရာ

်မှု မရှိဟု မှတ်ယူရမည်။ သို္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၁၃၈ အရ ေလျှာ

တရာဵရုဳဵသည် အစီအစဉ်
်လ

ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု ယူဆပါ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်လ

်

်ထာဵလာလျှင်

ရပ်စဲရန် အခွင်ဴအေရဵသည်

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒ်မ ၁၃၉ နှငဴ် အညီ သ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ

(ည) ဤပုဒ်မအရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
ီဵ

ို ဆ

်တည်ရှိ ေနရမည်။

(ဈ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴပါ

က

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အစီအစဉ်

်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ဤအစည်ဵအေဝဵသည် မူလအစီအစဉ်အေပ္ဒ မည်သို္ဓမျှ

ျေိုဵသ

ဆ

်သည် အတည်ခဖစ်မပီဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ို ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

(ဇ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန် အတည်မခပုနိုင်ပါ
ေဆာင်ရွ

ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ ထိမ
ု ဲသည် အစီအစဉ်

ို ချေ

်ချေင်ဵေဆာင်ရွ

ျေင်ဵပမပီဵ အလုပ်လုပ်

ပ်သူသည် အစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

်နှင်ဴ မဲရလဒ်

ိုငရ
်

်၂ရ

်ဆိုင်ရာ

်ရမည်။
်အတွင်ဵ အစီအစဉ်

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ

နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ဋ) အစီအစဉ်က
လို

်နာရန်ပျေ

ဒဏ်ေ

ီဵ

ပ်သူသည်ပုဒ်မခွဲ (ည) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
်

ွ

်ပါ

ဵေငွ တပ်ရို

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

ာင်ဵမရှိဘဲ
်မပိုသညဴ်

်ရမည်။

(ဌ) ဤပုဒမ
် အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
မမီရှင်တစ်ဦဵသည် ထိသ
ု ို္ဓေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ
ေလျှာ

်

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခဲဴလျှင် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏
ို ပယ်ဖျေ

်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမှုရှိေစရန်အလိ္ဓုငာှ

ထိေ
ု ခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ချေ

်အာဵလုဳဵ

သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပုနိုင်သည်။

ို ခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ

်နိုင်သည်

ရည်ရွယ်ချေ
၁၃၇။ (

) အစီအစဉ်

လည်ဵပျေ
ေအာ

်မေအာင်ခမင်သခဖငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
်

ွ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ခဲဴမပီဵ ပုဒ်မ ၁၃၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ (

်သညဴ်အခပင် ချေ ိုဵေဖာ

်ပါအချေ

ို

ီဵ

ပ်သူ

်မှု

ို

ချေ ိုဵေဖာ

မမီရှင်တို္ဓ၏ ေ

ို ေခ္ဒယူ

်ရန်

် ခွငဴ်ခပုထာဵသညဴ် အချေ ိန်

်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

ီဵ

်မှုဟု ယူဆမပီဵ

ာလတစ်ရပ်

ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ၊

်ပေ
ို သာ မမီရှင်မျောဵ

ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

ပ်သူသည်

ျေငဵ် ပရမည်-

်မှုသည် အေရဵပါေသာ ချေ ိုဵေဖာ

ုစာဵရန်အတွ

(၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ

) အရ ေဆာင်ရွ

ရပ်စဲခခင်ဵ

ုစာဵမှုမခပုလုပ်ခဲဴလျှင် အစီအစဉ် က

်တစ်ရပ်ရပ်အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

(၁) အစီအစဉ်က
ထိခ
ု ျေ ိုဵေဖာ

်မှု

ို မမီရှင်မျောဵ

ခဖစ်ေစ၊

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

ခဖစ်ေစ

အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ။
(ခ) အစည်ဵအေဝဵ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ

အစည်ဵအေဝဵသဘာပတိ
(ဂ) ဆုဳဵခဖတ်ချေ
(ဃ) အေ

ာင်ဵ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲရန် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။

်အတည်ခဖစ်ရန် လိုအပ်ေသာမဲအမျောဵစုအေရအတွ

(ဆ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေငဵ် ပရမည်ခဖစ်မပီဵ
်သည် ပုဒ်မ ၁၃၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ(စ) နှငဴ်

်မျောဵအတိုင်ဵခဖစ်သည်။

ာဵစာေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ

ို ပုဒ်မ ၁၃၆ ပုဒမ
် ခွဲ (ည) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွ

်

ရမည်။
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မေအာင်ခမင်သခဖငဴ် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ်
တရာဵရုဳဵ
၁၃၈။ (

ို အလွဲသုဳဵသခဖငဴ်

ရပ်စဲခခင်ဵ

) ဤပုဒမ
် သည် ေအာ

(၁) အစီအစဉ်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်သ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

ို ချေမှတ်ရန် သို္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန် မဲခွဲစဉ်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ
ဘဏ္ဍာေရဵအေခခအေန တို္ဓနှငဴ် သ

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်သညဴ် အေရဵပါေသာ အချေ

် အလ

်မျောဵ

ို မမီရှငမ
် ျောဵထဳ

ေပဵပိရ
ု္ဓ ာတွင် မှာဵယွင်ဵ၍ခဖစ်ေစ၊လွမ
ဲ ှာဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ခဖစ်ေစ ဆုဳဵခဖတ်ရန် အေရဵပါသညဴ်
အချေ

်အလ

်

ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ၊

(၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
က

ီဵေလဵေသာဆန့်

ျေင်ေဆာင်ရွ

ို စတင်ရန် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်စဉ်
်မှု ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊

(၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
တွဲဖ

လ
် ုပ်

ိုင်သူမျောဵ၏ ဆ

ို စတင်ရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴစဉ်

်နွယ်ေနသူမျောဵ

အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵေ

ာငဴ်သာ အတည်

ခဖစ်ခဲဴခခင်ဵ၊
(၄) စာချေုပ်ပါစည်ဵ

မ်ဵချေ

်တစ်ချေ

မမီရှင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် အမျောဵ

် သို္ဓမဟုတ် တစ်ချေ

ို မမျှမတဘ

်လို

်ထ

်ပိုေသာ အချေ

်မျောဵသည်

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

မမျှမတအဆငဴ်အတန်ဵခွဲခခာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵမမီရှငအ
် ာဵလုဳဵ၏ အ
ဆန့်

ျေငေ
် နခခင်ဵ၊

ျေိုဵ

ို

(၅) လို
ဆန့်

်နာရန်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်

န့်

ဆန့်

ီဵမာဵစွာ

ာမှု သို္ဓမဟုတ် မတရာဵမှုမခဖစ်ေစဘဲ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ အေ
ီဵ

ို က

်ခခင်ဵ၊

(၆) မသငဴ်ေလျော်ေသာ ေနှာငဴ်ေနှဵ
(၇) အစီအစဉ် က

အစီအစဉ်

ာင်အထည်ေဖာ်ရန် မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ၊

ပ်သူသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

ို

်ခခင်ဵ၊

(၈) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အရည်အချေင်ဵ မခပညဴ်မီသညဴ်
အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵခဖစ်ခခင်ဵ။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ အေခခအေနတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ

အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ သို္ဓမဟုတ် အ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

ျေိုဵသ

်ပေ
ို သာ အေခခအေနမျောဵအရ

်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲေပဵရန်

်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ အေခခအေနမှလ၍
ွဲ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏အစီအစဉ် ရပ်စဲခခင်ဵသည်
ထိအ
ု စီအစဉ်အရ ယခင်ေဆာင်ရွ
(ဃ) တရာဵရုဳဵ

ျေ ိုဵအခမတ်မျောဵ

်ပါပုဂ္ဂိုလ် မျောဵအေပ္ဒ ေနာ

(၁) အစီအစဉ်

်ေစရ။

ာင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်အခါ အစီအစဉ်အရ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်လအ
ို ပ်သည်ဟု ထင်ခမင်လျှင်
်ဆ

်တွဲ အမိန့်မျောဵလည်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်-

ိုခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်အရ ချေုပ်ဆိုသညဴ် ပဋိညာဉ်

(၂) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ
(င) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို မထိခို

အစီအစဉ်တစ်စုဳတစ်ရာ ရပ်စဲေ

ရရှိထာဵေသာ အ
ေအာ

်ခဲဴမှုမျောဵ

်လုပ်

ိုင်သူနှင်ဴ ပတ်သ

ာင်ဵရှိသည်ဟု ယူဆသည်မှအပ မမီရှင်မျောဵ

ဆုဳဵခဖတ်သညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

်အတွင်ဵ ေလျှာ

်သူ၊

်သူ။

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို္ဓအရ ေလျှာ

ခိုင်လုဳေသာ အေ

ိုခဖစ်ေစ ချေ ိုဵေဖာ

်ထာဵလိလ
ု ျှင် တရာဵရုဳဵ
အစီအစဉ်

ို စတင်ရန်

်ထာဵရမည်။
အခန်ဵ (၆)

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၃၉။ (

) ေအာ

ဆန္ဒအေလျော
တစ်ေယာ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ

ူဵေခပာင်ဵသညဴ်အေခခအေန

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်
် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ပိုင်လုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ

အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ

မမီရှငမ
် ျောဵ၏

ူဵေခပာင်ဵမည်ခဖစ်မပီဵ တစ်ဦဵ

တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵ ယုဳမတ
ှ ်

ို ခန့်အပ်ရမည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၃၆ နှငဴ်၁၃၇ တို္ဓအရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

ို ရပ်စဲရန်

ဆုဳဵခဖတ် ခဲဴခခင်ဵ၊
(၂) မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ို စတင်နိုငခ် ခင်ဵမရှိဘဲ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵဆုဳဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (င) တွင်

သတ်မှတ်ထာဵ သညဴ် အချေ ိန်အတွင်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်
အေ

ို

ာင်အထည်ေဖာ်နိုငမ
် ှု မရှိခဲဴခခင်ဵ၊

(၃) ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ ခပုလုပ်သညဴ်အစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှငမ
် ျောဵ
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်
(၄) ပုဒ်မ ၁၃၈ အရ တရာဵရုဳဵ

ို ရပ်စဲရန် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ၊

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်

(၅) ပုဒ်မ ၁၁၂ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ အေခခအေနမျောဵ ေပ္ဒေပါ
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက
စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ အေ

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ဳေပဵ

ာင်ဵ

်ခဲဴမပီဵ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

အဆိပ
ု ါ အေခခအေနမျောဵ

ာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ အေ

ို ရပ်စဲမည်ဟု ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

ာင်ဵ

ို ခပင်ဆင်ရန် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵသို္ဓ
ာဵစာရရှိသညဴ် ေန့မှ ၁၄ ရ

် အတွင်ဵ

ခပင်ဆင်ခဲဴမှု မရှိခခင်ဵ။
(ခ)

ူဵေခပာင်ဵသညဴ်အချေ ိန်အထိ ေအာ

သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵသိ္ဓု မ
အက
ျွမ်ဵ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ် မေပ္ဒေပါ

ူဵေခပာင်ဵမီအချေ ိန်အထိ ေဆာင်ရွ

ဳေပဵ သို္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ

်လ

်ေဆာင်ရွ

အခခာဵလူမခ
ွဲ ဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်ခဲဴသညဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

်ခဲဴသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင် သူသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ဆ

်လျှင် ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်

်ရမည်ျေင်သူ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵမှု မရှိခခင်ဵ၊
(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်သည်

ို စာခဖငဴ်

ေရဵသာဵသေဘာတူညီမှု မရှိခခင်ဵ။
(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ူဵေခပာင်ဵမပီဵေနာ
ူဵေခပာင်ဵေ
အဆိပ
ု ါအေ

ာင်ဵ
ာင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်
် အလုပ်လုပ်

ိုင် ရ

်၅ရ

ို စာခဖငဴ်ေရဵသာဵအေ
ာဵစာ

်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ ထိသ
ု ို္ဓ

ာင်ဵ

ာဵရမည်။ ထိ္ဓုအခပင်

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ အမျောဵသိ ေစရန် ထုတ်ခပန်ေ

ာလအတွငဵ်
ညာရမည်။

(ဃ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ ေဆာင်ရွ
ေနေသာ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအေနခဖငဴ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ူဵေခပာင်ဵနိုငေ
် သာ အခခာဵအေခခအေနမျောဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵသိ္ဓု

ိုလည်ဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၇)
မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ
အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသည် အပိုင်ဵ (၇) နှငဴ် သ

၁၄၀။ ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ခပပါရှိသည်မှအပ အပိုင်ဵ (၇)ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ထာဵေသာအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ နှငဴ် ေလျှာ

်လွှာအတွ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်မျောဵသည် မှတ်ပုဳတင်

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် သ

် အခွန်အခမျောဵ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်

၁၄၁။ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ
အရာရှိထဳသို္ဓ စာရွ

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်စာတမ်ဵမျောဵ မှတ်ပုဳတင်ရန်ေလျှာ

စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန်အတွ

် ေလျှာ

်ေသအေထာ

်အထာဵနှငဴ် ေတာင်ဵဆိုချေ

လ
် ုပ်

ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ

သည် အာမခဳ အ

်သူ၏ သ

ို

ို ေပဵသွင်ဵရမည်။
်၏ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်

၁၄၂။ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ
တွဲဖ

်ထာဵခခင်ဵသည် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

်ထာဵခခင်ဵခဖစ်လျှင် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ

ေပဵသွင်ဵရမညဴ်အခွန်အခ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵ
သ

်ထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မှတ်ပုဳတင်

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵစဉ် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏

်ေသထင်ရှာဵမပီဵခဖစ်ေသာ ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရသည်ခဖစ်ေစ၊ မရသည်ခဖစ်ေစ ဦဵစာဵေပဵခဳရသည်ခဖစ်ေစ၊ မခဳရသည်

ခဖစ်ေစ မမီရှင်အာဵလုဳဵ၏ ေ
သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု ို္ဓနှငဴ် ယှဉ်လာပါ

မမီရှင်အာဵလုဵဳ ၏ေ

ဵမမီ

ို ဦဵစာဵေပဵရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ေပဵေချေနိုင်စွမ်ဵမရှိေသာ

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ို

ျေခဳရန်

တာဝန်မရှိခခင်ဵ
၁၄၃။ (

) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ငန်ဵတွင် လုေ
ဳ လာ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ေသာပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုမရှိပါ

လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵအတွ

်

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပိုငဵ် (၆)

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ထို

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ို

ျေခဳရန်တာဝန်မရှိေစရ။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို

န့်သတ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စဘဲ

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်

တာဝန်မရှိေစရ(၁) ပုဒ်မ ၁၇၈ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန်

်ခခင်ဵ၊

(၂) အပိုင်ဵ (၇)၊ အခန်ဵ (၈) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ၎င်ဵ

ိုယ်တိုင် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ

ေဆာင်ရွ

်နိုင် ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု သို္ဓမဟုတ်

ေဆာင်ရွ

်မတ
ှု စ်စုဳ တစ်ရာ

ုိ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ (စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ာလနှင်ဴယင်ဵမတိုငမ
် ီ အလွဲသုဳဵစာဵခပုခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီမျောဵနှငဴ်

်သိမ်ဵစဉ်

ုမ္ပဏီအရာရှိမျောဵ

ို

ခပစ်ဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵနှငဴ် တရာဵစွဲဆို အေရဵယူခခင်ဵ)၊
(ဂ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ေလျှာ

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်လျှင် မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်
ဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင်

ုန်

ျေခဲဴသညဴ် သီဵခခာဵစရိတ်

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ဆိုသညဴ် စည်ဵ
စို

်ထတ
ု ်

မ်ဵချေ

်ထာဵချေ

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူမျောဵ

ို မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ

်ခဖငဴ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

ျေခဳေပဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

်အရ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ

ာဵနိုင်သည်။

(ဃ) ဤပုဒမ
် သည် ဤဥပေဒအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
စာရွ

စ
် ာတမ်ဵမျောဵ တင်သွင်ဵရမညဴ်တာဝန်

မျောဵ

ို

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵေ

ဖျေ

)

ာငဴ်

ျေခဳရသညဴ်

ုန်

ျေစရိတ်

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုသည်ဟု မမှတ်ယူရ။

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵေသာအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ
၁၄၄။ (

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ

ို ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵေသာ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵအတွ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်ခဲဴမပီဵေနာ

ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာမရှိေ

်

ာင်ဵ

် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

ုမ္ပဏီတွင် မမီရှင်မျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရန်အတွ

ာင်ဵေတွ့ရှိလျှင် ထိုသို္ဓေတွ့ရှေ
ိ

မှတ်ပုဳတင် အရာရှိထဳသို္ဓ အေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ာင်ဵ

်

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵပါပုဳစဳခဖငဴ်

ာဵရမည်။

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို လ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွငဵ် ရမည်။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ(

) အရ အေ

ထိုသို္ဓေပဵပို္ဓမည်

ာင်ဵ

ာဵစာ မေပဵပို္ဓမီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်၅ရ

်က

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိသည်

ိုတင်၍ ေနရပ်လိပ်စာသိရှိေသာ အပိုငဵ် (၆)

လုပ်ငန်ဵ၏ မမီရှင်အာဵလုဳဵထဳသို္ဓ အသိေပဵရမည်။
(ဃ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ပိုင်ဆိုင်မှု ထ

်ေ

်သိမ်ဵရန်

ုန်

ျေမညဴ်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵသည် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏

ျော်လွန်ေနသညဴ်တိုင် လုပ်ငန်ဵ၏မမီရှင်မှ ယင်ဵ

ုန်

ျေစရိတ်

တာဝန်ယူလျှင် ၎င်ဵမမီရှင် သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
လုပ်ငန်ဵအာဵ ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ
ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ အေ

ာင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုရန် ေလျှာ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵေရဵသွငဵ် သညဴ်ေန့မှ သုဳဵလခပညဴ်ေခမာ
ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ
အ

ျေိုဵသ

်တမ်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်ထာဵလာသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်

ာဵစာ အာဵေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵမခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။

(င) တရာဵရုဳဵသည် အခခာဵနည်ဵအမိန့်မချေမှတ်လျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (

(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (င) ပါ သ

ို ေပဵေချေရန်

ို ဖျေ

) အရ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်သညဴ်ေန့တွင်

်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ုန်ဆုဳဵသွာဵသညဴ်တိုင် အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်သူတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ

်ထာဵလာပါ

တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ

မူလအတိုင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵရှိေစရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ညွှန်

ာဵနိုငသ
် ည်။

အပိုင်ဵ (၇)
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

အခန်ဵ (၁)
ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ
ဤအပိုင်ဵနှငဴ် သ
၁၄၅။ (

်မျောဵသည် ေအာ

ပ
် ါအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

(၁) ခမန်မာနိုငင
် ဳ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

) ဤအပိုငဵ် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ခခင်ဵနှငဴ် သ

ုမ္ပဏီမျောဵအာဵဖျေ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီ၊

်သိမ်ဵ

ို

(၂) ခမန်မာနိုင်ငဳ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒပုဒ်မ ၃ အရ မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ၊

(၃) အခန်ဵ (၁၀) တွင် ေဖာ်ခပပါရှိမပီဵ အခန်ဵ (၁၀) အရ အ
(ခ) ခမန်မာနိုငင
် ဳ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ်

တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ဖျေ

်သိမ်ဵနိုင်သည်-

(၁) ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

(၂) တရာဵရုဳဵ

ဖျေ

ုမ္ပဏတ
ီ စ်ခုအာဵ ေအာ

်ပါနည်ဵလမ်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵခခင်ဵ။

ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ
၁၄၆။

ျေုဳဵဝင်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ။

ို ဦဵစာဵေပဵခခင်ဵ

ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပေဒ၏အပိုင်ဵ (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရ ခပုလုပ်သညဴ်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ လုပ်ေဆာင်ေနလျှင် ထိုအပိုငဵ် မျောဵအရ ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှ
တစ်ပါဵမိမိဆန္ဒအေလျော

်ခဖစ်ေစ၊ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်အရခဖစ်ေစ မည်သညဴ်ဖျေ

စတင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆ

်လ

်ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီအာဵဆန္ဒအေလျော

် ဖျေ

်သိမ်ဵနိုင်သညဴ်အေခခအေနမျောဵ

၁၄၇။ (

) ေအာ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ိုမျှ

်ခခင်ဵ မခပုရ။

်ေဖာ်ခပပါ အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်

ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ ဆန္ဒအေလျော

် ဖျေ

်သိမ်ဵ

နိုင်သည်(၁)

ုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျေဉ်ဵအရ
ာလ

ဖျေ

ုန် ဆုဳဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်တမ်ဵအတွ

် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျေဉ်ဵတွင်

ုမ္ပဏီ

ို

်သိမ်ဵနိုငသ
် ည်ဟု ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ၊ ထိ္ဓအ
ု ခပင်

အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင်
ဆုဳဵခဖတ်ချေ
(၂)

ုမ္ပဏီ၏ သ

ုမ္ပဏီအာဵ ဆန္ဒအေလျော

် ဖျေ

်သိမ်ဵမည်ခဖစ်ေ

ုမ္ပဏီ၏

ာင်ဵ

်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီအာဵ ဆန္ဒအေလျော

ချေမှတ်ေဆာင်ရွ

်ဖျေ

်သိမ်ဵမည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ

ို

ုမ္ပဏီ

အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ခဖငဴ်

်ခခင်ဵ၊

(၃) အပိုငဵ် (၅) နှငဴ် အပိုင်ဵ (၆) တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေခခအေနမျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ။
(ခ) ဤအပိုငဵ် တွင် ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

်သိမ်ဵရန်ဆုဳဵခဖတ်ချေ

သို္ဓမဟုတ် (၂) နှငအ
ဴ် ညီ ချေမှတ်ေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ ဆန္ဒအေလျော
၁၄၈။ ပုဒ်မ ၁၅၁ အရ ဒါရို
ဖျေ

်သိမ်ဵလျှင်

ေ

ညာချေ

်

ဆန္ဒအေလျော
၁၄၉။

်တာမျောဵ၏ ေ

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ

ာင်ဵ ေ
်ဖျေ

ို ခပုလုပ်ခခင်ဵမရှိလျှင် မမီရှငမ
် ျောဵဆန္ဒအေလျော
်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမှ တရာဵရုဳဵ

ဖျေ

ထိအ
ု ခွင်ဴအေရဵအရ ေ

်ဖျေ

ဖျေ

ို ခွဲခခာဵခခင်ဵ
ညာချေ

်

ို ခပုလုပ်၍

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်မပီဵ အဆိပ
ု ါ
်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်သည်။

်သိမ်ဵခခင်ဵအခဖစ်သို္ဓ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရုဳမျှခဖငဴ် မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် ေ

်သိမ်ဵေပဵရန် ေလျှာ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁)

ို ဆိုသည်။

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

ုမ္ပဏီသည် ဆန္ဒအေလျော

သူ၏ တရာဵရုဳဵ

် ဆိုသည်မှာ ပုဒမ
် ခွဲ (

်ထာဵခွငဴ် အခွငဴ်အေရဵ

ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူတစ်ဦဵမှ ေလျှာ

ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရိှ

ို ပိတ်ပင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။
်ထာဵလာလျှင် ဆန္ဒအေလျော

်

ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖငဴ် ၎င်ဵအာဵ နစ်နာေစလိမဴ်မည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမှ တရာဵရုဳဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၅၀။ ေအာ
(

ဖျေ

ယုဳ

ည်ပါ

ဆန္ဒအေလျော

်

်သိမ်ဵခခင်ဵအခဖစ်သို္ဓ ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည်။

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သညဴ်အချေိန်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

) ဆန္ဒအေလျော

် ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

ထိုဖျေ

(ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်-

်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

် ချေမှတ်သညဴ် အချေ ိန်၊

ူဵေခပာင်ဵသွာဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

ထိုခပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်သညဴ်အချေန
ိ ်၊
(ဂ) တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ဖျေ
(၁) ဆန္ဒအေလျော
ထိုသို္ဓဖျေ
(၂)

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်လျှင်-

်သိမ်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ

်

ို ေဆာင်ရွ

်ေနချေိန်တွင် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဖစ်ပါ

ို ချေမှတ်သညဴ်အချေ ိန် သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵရန်ေလျှာ

်လွှာ

ို စတင်တင်သွင်ဵသညဴ်အချေ ိန်။

အခန်ဵ (၂)
ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော
ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော
ေ

ညာချေ

၁၅၁။ (

ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

အမျောဵစုသည်
တစ်နှစ်ထ

ုမ္ပဏီ၏

် မေ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ျော်သညဴ်

ညာချေ
ညာချေ

(ဂ) အမျောဵပိုင်

ာလအတွင်ဵ ယင်ဵ၏ေ

ျေိုဵသ

်မခပုလုပ်မီ ေနာ

်ချေမှတ်သညဴ် ရ
်ဆုဳဵရ

်

်တာ

်သိမ်ဵမှု စတင်မပီဵချေ ိန်မှ

ွ ေပဵေချေနိုင်လိမဴ်မည်ဟု

ို ခပုလုပ်နိုငသ
် ည်။
ာင်ဵ ေ

ညာချေ

်သည် ေအာ

်ပါ

်မတိုင်မီ (၃) ပတ်အတွင်ဵ

်အထိ

စာရင်ဵစစ်မျောဵ၏ ေထာ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်

်မျောဵ ပါဝင်ေသာ ထုတ်ခပန်ချေ

ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ဒါရို
်

ို

်မှုမရှိေစရ-

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵအမျောဵပိုင်

ညာချေ

ုမ္ပဏီသည် ဖျေ

ို အတိုဵနှငဴ်တ

ညာချေ

ုမ္ပဏီ

ို မခပုလုပခ
် ဲဴခခင်ဵ၊

်ရမညဴ်အချေ

ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ

ဵမမီ

ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ

်ေရာ

် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ာင်ဵ ေ

်တာမျောဵ၏ ေ

်သိမ်ဵမှုအတွ

ေဆာင်ရွ

အချေ ိန်

ာင်ဵ

်တာမျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် ဒါရို

ို အခပညဴ်အဝစုဳစမ်ဵခဲဴမပီဵ

ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ

) အရ ဒါရို

ယင်ဵေ

(င) ဒါရို

ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ

) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) သို္ဓမဟုတ် (၂) ပါ အေခခအေနတို္ဓအရ

ိစ္စရပ်မျောဵ

အေခခအေနမျောဵတွင် အ

(ဃ) ထိေ
ု

်သိမ်ဵခခင်ဵတွင် ေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရန် အဆိခု ပုသညဴ်အခါ ဒါရို

ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ေ

(၂) ေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်

) ပုဒ်မ ၁၄၇ ပုဒမ
် ခွဲ (

(၁) ဖျေ

်ဖျေ

်ဖျေ

ုမ္ပဏီ

်တာမျောဵ၏ ေ

ုမ္ပဏီ

တာဝန်ယူ

် မခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ။
သာ ပိုင်ဆိုင်ေသာ လ
ညာချေ

်

ို ယင်ဵ

်ေအာ

်ခဳ

ုမ္ပဏီမှ

်ခဳသညဴ် အစီရင်ခဳစာခဖငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။

ို မှတ်ပုတ
ဳ င်အရာရှိထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

်တာတစ်ဦဵသည်

ုမ္ပဏီ

ယင်ဵ၏ ေ

ဵမမီ

ို အတိုဵနှငဴ်တ

ာလ တွင် အခပညဴ်အဝေပဵေချေနိုင်လမ
ိ ဴ်မည်ဟု ယူဆရန် အေ

ွ သတ်မှတ်သညဴ်
ာင်ဵမရှဘ
ိ ဲ ဤပုဒ်မအရ

ေ

ညာချေ

ဒဏ်ေ

် ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ဵေငွ တပ်ရို

(စ) အခခာဵေသာ ဆန့်
ေပဵေချေနိုင်ေ

်သ

်ေသခဳအေထာ

ညာချေ

ဒါရို

်တာ၏ ထင်ခမင်ယူဆချေ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အချေန
ိ ်
အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
)

ေဆာင်ရွ

ဵမမီ

်အတွင်ဵ ချေမှတ်သညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုမပီဵ ယင်ဵ၏ ေ
်သည် ယုဳ

ဵမမီနှင်ဴအတိုဵ

် အရ

ို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

သေဘာတူညီေ
ေ

် ဖျေ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵခွဲေဝရန်အတွ

ဵေငွ တပ်ရို

်

ွ

်လျှင် မှတ်ပုဳတင်

်ရမည်။

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရာတွင်
်

ုမ္ပဏီဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ၌

်ပိုေသာစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိမျောဵ

ို ခန့်အပ်ရမည်။

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို

ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ၏ေ

ျေိုဵသ

်ေရာ

ညာချေ

်မှုမျောဵ

်တွင် ေဖာ်ခပခဲဴသညဴ်

ာလအတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

သငဴ်ေလျော်သည်ဟုယူဆေသာ ေနာ

်ထပ်သတ်မှတ်

ဵမမီ

ာင်ဵမရှိဟု ပုဒ်မ ၁၅၂

အရ ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို အခပညဴ်အဝ ေပဵနိုငရ
် န် အေ
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ယူဆလျှင် ၎င်ဵသည် ေအာ

ာလ
်ပါတို္ဓ

်ရမည်-

(၁) ထိုသို္ဓ ယူဆသညဴ်ေန့၏ ေနာ
အစည်ဵအေဝဵ

်ေန့မှ ၂၈ ရ

ျေင်ဵပမညဴ် ေန့ရ

ေစဘဲ မမီရှင်မျောဵထဳ အစည်ဵအေဝဵ
(၃) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ
မျောဵနှငဴ်အညီ ေ

်ေနာ

်မ

ျေေသာ

ာလအတွင်ဵ မမီရှင်မျောဵ

်မတိုင်မီ အလုပ်လုပ်

ျေင်ဵပမညဴ် အေ

ျေင်ဵပမညဴ် အေ

ာင်ဵ

ိုင် ရ

်၅ရ

်ထ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ၊

ာဵစာ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ညာခခင်ဵ၊

(၄) အစည်ဵအေဝဵမ

ျေငဵ် ပမီ

ာလအတွင်ဵ မမီရှငမ
် ျောဵ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာေတာင်ဵခဳလာသညဴ်
်အလ

်ထ

ို ေခ္ဒယူခခင်ဵ၊

(၂) မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

အချေ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပရမည်။

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ျေ ိုဵေ

်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ၏ အ

တစ်ခုအတွင်ဵ

ညာချေ

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

) ပုဒ်မ ၁၅၁ အရ ခပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ေ

ေဆာင်ရွ

ာင်ဵ ေ

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော
်ရန်နှငဴ်

ာင်ဵမရှိဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

ာလအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ န် ပျေ

(ခ) ခန့်အပ်ခဳရသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ုမ္ပဏီ

ည်ရန် အေ

ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

၁၅၃။ (

်ခဲဴလျှငမ
် ှအပ ေ

ာလအတွင်ဵ အခပညဴ်အဝေပဵေချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပဵေချေရန်လျောထာဵခခင်ဵ မရှိလျှင်

(ဆ) တာဝန်ရိှသူအရာရှိသည် ေ

၁၅၂။ (

်အထာဵ ေပ္ဒေပါ

်ခပုလုပ်သညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ
အချေ ိန်

်မပိုသညဴ်

်ရမည်။
ျေငဘ
်

ာင်ဵ ေ

ျေပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵထ

်တို္ဓ

ုိ အခမဲဴထုတ်ေပဵခခင်ဵ။

ုမ္ပဏီ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်ပတ်သ

်ေသာ

်မနည်ဵ
်

ို

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
(

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၄) အရ အချေ

) အရ ထုတ်ဆငဴ်သညဴ် အေ

(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
(၁)

ုမ္ပဏီ၏

ာင်ဵ

်အလ

်မျောဵ

ို အခမဲဴထုတ်ေပဵမညဴ်အေ

ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပပါရှိရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်-

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

(၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် ထိထ
ု ုတ်ေဖာ်ေ
ုမ္ပဏီ၏

ညာချေ

ညာချေ

(၃) ထိုအစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာင်ရွ
(ဃ)

ာင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲ

်

်

ို ခပုစုရမည်၊

ို တင်ခပရမည်၊

်ရမည်။

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်တွင် ေအာ

်ပါတို္ဓ ေဖာ်ခပပါရှိ

ရမည်(၁)

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၊ ေ

အေသဵစိတ်အချေ

်အလ

ဵမမီမျောဵနှင်ဴ

ုမ္ပဏီ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွ

်ရမညဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵ၏

်မျောဵ၊

(၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အမည်မျောဵနှငဴ် လိပ်စာမျောဵ၊
(၃) ၎င်ဵတို္ဓအသီဵသီဵ၏ အာမခဳအ
(၄) အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ၊

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ ရရှိသညဴ် ရ

်စွဲမျောဵ၊

(၅) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခခာဵအချေ
(င)

ုမ္ပဏီ၏

သိရှိယုဳ

ည်ေ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ
ာင်ဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

ုမ္ပဏီ

ို ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

်မျောဵ။
်သည် မှန်

န်သည်ဟု

ိုယ်တိုင်

စိစစ်အတည်ခပုရမည်။

ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ
ျေငဵ် ပခဲဴလျှင် ထိအ
ု စည်ဵအေဝဵသည် ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရန် ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴသညဴ် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵခဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၁၅၁ အရ ေ
ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

ညာချေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

၁၅၄။ ပုဒ်မ ၁၅၃ အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

်အလ

် ဖျေ

ညာချေ

်

ို မခပုလုပ်ဘိသ

ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူ

်သိမ်ဵခခင်ဵမှ မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

ာ

ုမ္ပဏီတွင်

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵသည်။
အခန်ဵ (၃)
မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော
ဤအခန်ဵနှငဴ် သ

ရမည်။ သို္ဓရာတွင် ေအာ
) ပုဒ်မ ၁၅၄ အရ
ဆန္ဒအေလျော

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

၁၅၅။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(

်ဖျေ

် ဖျေ

်မျောဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် သ

်ပါအေခခအေနမျောဵ၌ ပုဒ်မ ၁၅၆ နှငဴ် ၁၅၇ တို္ဓသည် သ
ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

်သိမ်ဵခခင်ဵအခဖစ်သို္ဓ

် ဖျေ

်ဆိုငေ
် စ

်ဆိုငခ် ခင်ဵ မရှိေစရ-

်သိမ်ဵခခင်ဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏

ူဵေခပာင်ဵသွာဵခခင်ဵ၊

(ခ) အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရ ခပုလုပ်ေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ
ေဆာင်ရွ

်ရာမှ မမီရှင်မျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော

မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ

် ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ

ူဵေခပာင်ဵသွာဵခခင်ဵ။

ို

၁၅၆။ (
ဖျေ

) ခမန်မာနိုင်ငဳ
်သိမ်ဵသညဴ်

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပတ
ုဳ င်ထာဵသညဴ်

ိစ္စတွင်

(၁) ဆန္ဒအေလျော

ုမ္ပဏီသည်ေအာ

်ဖျေ

်သိမ်ဵေ

အစည်ဵအေဝဵအာဵ

ျေငဵ် ပမညဴ်ရ

မမီရှင်မျောဵထဳ မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ
(၃) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

လိပ်စာတို္ဓ

်

ို အဆိခု ပုတင်ခပရန်ခဖစ်သညဴ်

ုမ္ပဏီ

်တည်ဵတွင် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူခခင်ဵ၊

ျေင်ဵပမညဴ် အေ

ျေင်ဵပမညဴ် အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ိုင်ရ
ာဵစာ

်၅ရ

်ထ

်မနည်ဵေစဘဲ

ိုေပဵပို္ဓခခင်ဵ၊

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ

ညာခခင်ဵ။

ျေငဵ် ပမညဴ် အေ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်

ို ဆန္ဒအေလျော

်ရမည်-

်မတိုငမ
် ီ အလုပ်လုပ်

်မျောဵနှင်ဴ အညီ ထုတ်ခပန်ေ

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ုိ ေဆာင်ရွ

ာင်ဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

ျေင်ဵပမညဴ်ေန့နှငဴ် တစ်ရ

(၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ပ
် ါတို္ဓ

ုမ္ပဏီ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင်

ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵအမည်နှငဴ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ရုဳဵခန်ဵ၌ အခမဲဴ

သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ်

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵနိုငေ
်

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵနိုငေ
်

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ေဖာ်ခပပါရှိ ရမည်။
ဒါရို

်တာမျောဵ

မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ

ုမ္ပဏီ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်

တင်ခပရန်တာဝန်
၁၅၇။ (

)

ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို

်တာမျောဵသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

်ရမည်-

(၁) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပသညဴ်ပုဳစဳနှငဴ် ပါဝင်ရန်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အေ
ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

(၂) အဆိပ
ု ါထုတ်ေဖာ်ေ

်

ာင်ဵအရာ တို္ဓပါဝင်ေသာ

ုမ္ပဏီ၏

ိစ္စရပ်မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ို ေရဵသာဵခပုစုခခင်ဵ၊
ညာချေ

်

ို ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင်

တင်ခပခခင်ဵ၊
(၃) ဒါရို

်တာတစ်ဦဵ

(ခ) ေအာ

်ပါပျေ

်

ွ

ို အစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေဆာင်ရွ
်မှုတစ်ခုခုရှိခဲဴေသာ ဒါရို

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ သည်
တပ်ရို

ျေပ်တစ်ဆယဴ်နှစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵ ထ

်

်တာမျောဵသည်ခိုင်လဳေ
ု သာအေ
ွ

ာင်ဵခပချေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ဖျေ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲပုဒ်မခွဲ (

) အာဵ လို

်နာရန်

) အာဵ လို

်ရန် ခန့်အပ်ခဳရသညဴ် ဒါရို
်နာရန် ပျေ

်

ွ

်တာသည်

်ခခင်ဵ။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ ခပုလုပ်ေသာ အစည်ဵအေဝဵတွင် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိမျောဵ

ေဆာင်ရွ

ဵေငွ

်ခခင်ဵ၊

ခိုင်လုဳေသာ အေ
)

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

်မရှိဘဲ ပုဒမ
် ခွဲ (

(၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

၁၅၈။ (

်တာမျောဵအာဵ

်ရမည်-

(၁) ဒါရို
ပျေ

်တာ သို္ဓမဟုတ် ဒါရို

်ေစခခင်ဵ။

်ရန်နှငဴ်

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ို

ုမ္ပဏီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ

ို ခွဲေဝရန်အလိ္ဓုငာှ ခန့်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ိစ္စရပ်မျောဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵသညဴ် အစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှငမ
် ျောဵ

ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိတစ်ဦဵတစ်ေယာ

ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်

ိုမျှ ခန့်ထာဵခခင်ဵမရှိပါ

ုမ္ပဏီ

စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

ို ခန့်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ) ထိုသို္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
သေဘာတူညီေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို

ာင်ဵ စာခဖငဴ် ေရဵသာဵတင်ခပရမည်။
အခန်ဵ (၄)
တရာဵရုဳဵမှ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

တရာဵရုဳဵမျောဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်
၁၅၉။ တိုင်ဵေဒသက

ီဵ သို္ဓမဟုတ် ခပည်နယ်အသီဵသီဵရှိ

ိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချေုပ်ခွင်ရ
ဴ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵ၊

ိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချေုပ်ခွငဴ်ရေဒသ တရာဵရုဳဵနှငဴ် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျောဵသည် ခမန်မာနိုငင
် ဳ
မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ
အထ

ုမ္ပဏီ

်တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

၁၆၀။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို ဖျေ

်သိမ်ဵရန် စီရင်ပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိသည်။

်ထာဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ ခပဿနာတစ်စုဳတစ်ရာ ေပ္ဒေပါ

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပါဝင်သူအာဵလုဵဳ
အထ

်တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

ယုဳ

ည်ပါ

တစ်ရပ်လုဳဵ

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ

ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓအန

်မှ တစ်ဦဵ

်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမပီဵ အ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ
ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ

မ်ဵချေ

်လာခဲဴလျှင်

ခဖစ်ေစ

ျေိုဵခဖစ်ေစမည်ဟု

်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်ခဳနိုငသ
် ညဴ်အခပင် အခခာဵသငဴ်သည်

ထင်ခမင်သညဴ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
ဖျေ

်သိမ်ဵရန်ေလျှာ

တရာဵရုဳဵ
၁၆၁။ (

်ထာဵခခင်ဵ၏ အေခခခဳအေ

ုမ္ပဏီအာဵဖျေ

) ေအာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် တရာဵရုဳဵ

ုမ္ပဏီ၏အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

(၂)

ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ

ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ

်ေရာ

်မှုမျောဵ

်ခဖငဴ် ေလျှာ

ုမ္ပဏီ

ို ဖျေ

်သိမ်ဵနိုငသ
် ည်-

်ထာဵလာခခင်ဵ၊

ို ဖွဲ့စည်ဵမပီဵတစ်နှစ်အတွင်ဵ မစတင်နိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို တစ်နှစ်လဵုဳ ရပ်ဆိုငဵ် ထာဵခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီသည် ေ

(၄) တရာဵရုဳဵ

ျေိုဵသ

်သိမ်ဵနိုင်သညဴ်အေခခအေနမျောဵ

(၁)

(၃)

ာင်ဵအရင်ဵနှငဴ် အ

ထို

(၅) အမျောဵခပည်သူအ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငခ် ခင်ဵ၊
ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသည် တရာဵမျှတသည်ဟု ထင်ခမင်ခခင်ဵ၊

ျေ ိုဵငှာ ခဖစ်သည်ဟုတရာဵရုဳဵမှ ယုဳ

ည်ေလာ

်ေသာ အေ

ာင်ဵတရာဵ

မျောဵရှိခခင်ဵ။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၅) ပါ အေ

ာင်ဵတရာဵတစ်ရပ်ရပ်မှာ ေအာ

(၁)

ုမ္ပဏီတွင် ဒါရို

(၂)

ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ၏မမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသူ

်ပါတို္ဓခဖစ်သည်-

်တာမျောဵ မရှိခခင်ဵ၊
ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာ

သေဘာခဖင်ဴ ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵေသာ လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုသညဴ် ရည်ရွယ်ချေ

်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ

်

လုပ်ငန်ဵမျောဵ
တစ်ရပ်ထ
ေ

ို ဆ

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ်

်ပေ
ို သာ လုပ်ငန်ဵမျောဵအာဵ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ။

ဵမမီ မေပဵဆပ်နိုင်ဟု မှတ်ယူခခင်ဵ

၁၆၂။ (

)

ုမ္ပဏီသည်ေအာ

(၁)

ုမ္ပဏီ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ဟု မှတ်ယူရမည်-

နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အနည်ဵဆုဳဵပမာဏထ

ေ

ဵမမီ

ေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် အေ

ို မမီရှင်သို္ဓေပဵရန်ရိမှ ပီဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပဳုစဳခဖငဴ်
ာင်ဵ

ာဵစာအာဵ

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်လိပ်စာရှိသညဴ်ရုဳဵသို္ဓ

ေပဵပိဆ
ု္ဓ ငဴ်ဆို အတည်ခပုခဲဴမပီဵ ယင်ဵအေ

ာင်ဵ

ေပဵဆပ်ရန် ၂၁ ရ

်တွင် ထိေ
ု

်ေ

ျော်လွန်မပီဵ ေနာ

တာဝန်ယူအာမခဳရန် သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်၏
ညှိနှိုငဵ် သေဘာတူညီချေ
(၂) တရာဵရုဳဵတစ်ရုဳဵမှ

ာဵစာအရ

ျေ ိုဵေ

ဵမမီ

ုမ္ပဏီ

ေပဵရမညဴ်ေငွပမာဏ

ိုေပဵဆပ်ရန် သို္ဓမဟုတ်

ာင်ဵ ခိုင်လုဳသညဴ် စိတ်ေ

ျေနပ်မှုရရှိေစရန်

ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်

ို အသာေပဵ၍ ချေမှတ်သညဴ် စီရင်ချေ

်ချေ

် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေဆာင်ရွ

်ချေ

်၊ ဒီ

ျေနပ်ေအာင် အခပညဴ်အဝခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

မမီရှင်

တင်ခပလာခခင်ဵ။
) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေသခဳအေထာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၆၃။ (

)ေ

ရာတွင်

ျေင်

်ေပဵခခင်ဵမရှိဟု

ွဲလွဲသညဴ်

်အထာဵတင်ခပနိုငခ် ခင်ဵမရှိလျှင် အတည်ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယန
ူ ိုင်သည်။

်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

်လွှာတင်ခခင်ဵ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵေ
ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

ရှင်ဵလင်ဵချေ

်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ ဆန့်

ရီ သို္ဓမဟုတ်

်အေပ္ဒ

မမီရှင်ေ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို

်မေပဵဘဲ လစ်လျေူရှုခဲဴခခင်ဵ၊

အမိန့်အရ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

သ

်ပိုသညဴ်

ာငဴ်

ုမ္ပဏီဖျေ

်တာ သို္ဓမဟုတ် ဒါရို

်။ မမီရှင်ဆိုေသာ စ

်သိမ်ဵရန် တရာဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာ

်တာမျောဵ

ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင်

်လွှာတင်သွင်ဵ

ခဖစ်ေစ ေလျှာ

ာဵရပ်တွင် မမီရှင်ခဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသူနှငဴ် မမီရှင်ခဖစ်ရန် နီဵ

်ထာဵရမည်။
ပ်သညဴ်

အလာဵအလာရှိသူမျောဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၁၆၁ ပါ အေခခအေနမျောဵေ
ပုဒမ
် ခွဲ (

ာငဴ်

) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအခပင် ေ

ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ

်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

်ထာဵခွငဴ်ရှိသူမျောဵတွင်

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူမျောဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိလည်ဵ

ပါဝင်သည်။
ေလျှာ

်ထာဵမှုအေပ္ဒ

ာဵနာဵရာတွင် တရာဵရုဳဵ၏အခွငဴ်အာဏာ

၁၆၄။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်
(

)

်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

်ထာဵမှု

ို

ာဵနာဵမပီဵေနာ

်တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ၊
(ခ) ေလျှာ
(ဂ)

်ထာဵမှု

ာဵနာဵမှု

်ပါ

ို

ို ပလပ်ခခင်ဵ၊
န့်သတ်ချေ

်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊

န့်သတ်ချေ

်မပါဘဲခဖစ်ေစ ေရွှေ့ဆိုငဵ် ခခင်ဵ၊

်သိမ်ဵေရဵ

(ဃ)

ာဵခဖတ်အမိန့် ချေမှတ်ခခင်ဵ၊

(င) အခခာဵသငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ။
သို္ဓရာတွင် တင်ရှိေသာေ

ဵမမီနှင်ဴ ညီမျှေသာပမာဏရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတန်ဖိုဵထ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ေပါင်နှဳထာဵသည် သို္ဓမဟုတ်
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵလုဳဵဝမရှိဆိုေသာ အေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ာင်ဵခပချေ

၁၆၅။

ုမ္ပဏီ၌

်သ

်သ

်မျှခဖငဴ် တရာဵရုဳဵသည်

်သိမ်ဵေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ရန် ခငင်ဵဆိုခခင်ဵမခပုရ။

ုမ္ပဏီအေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ေဆာင်ရွ
တာဵခမစ်

်ေနမှု

ို ဆိုင်ဵငဳဴေစရန် သို္ဓမဟုတ်

န့်သတ်ေစရန် အခွငဴ်အာဏာ

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

်လာွှ တင်သွင်ဵခဲဴမပီဵ ဖျေ

်သိမ်ဵရန်အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ

မခပုမီ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို အခခာဵတရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် အနုညာတခုဳရုဳဵတွင်
စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အခခာဵတရာဵမ မှုခင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ မပီဵခပတ်ခခင်ဵမရှိေသဵလျှင်
သို္ဓမဟုတ် ေ
(

ေလျှာ

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်

ို ဆိုင်ဵငဳဴေပဵရန် အဆိုပါ တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် အနုညာတခုဳရုဳဵသို္ဓ

်ထာဵနိုငသ
် ည် သို္ဓမဟုတ်

(ခ) အခခာဵေသာအမှုတွင် ဆ
တာဵခမစ်

ုမ္ပဏီနှငဴ်

ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူသည်-

) အဆိပ
ု ါတရာဵမမှုခင်ဵ
ေလျှာ

်ပိုသညဴ်

်လ

န့်သတ်ေပဵရန် အတွ

်အေရဵယူ ေဆာင်ရွ
်

ုမ္ပဏီဖျေ

ို

်သိမ်ဵရန်စီရင်ပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသညဴ် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။ ထိ္ဓခု ပင် အဆိုပါ ေလျှာ

အနုညာတခုဳရုဳဵသည် စစ်ေဆဵစီရင်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်

်လွှာ
်မှု

ို လ

်ခဳရရှိသညဴ်တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တာဵခမစ်

န့်သတ်ခခင်ဵ

ခပုလုပ်နိုင်သည်။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၆၆။ (

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏အခွငဴ်အာဏာမျောဵ
်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

်ထာဵမပီဵေနာ

အချေ ိန်တွင်မဆို တရာဵရုဳဵသည် ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(ခ) တရာဵရုဳဵသည်ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ မည်သညဴ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို ခန့်အပ်နိုင်သည်။

ို ခန့်အပ်သညဴ်အခါ ေအာ

်ပါတို္ဓ

သတ်မှတ်ေပဵရမည်(၁) ထိုသူ၏ ေဆာင်ရွ

်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ်

(၂) ၎င်ဵအာဵေပဵရမညဴ် အခေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၆၇။ (

) တရာဵရုဳဵ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင်ဴသုဳဵရမညဴ် အခွင်ဴအာဏာမျောဵ၊

ဵေငွ။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ
ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ပါ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။

ို

(ခ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ေအာ

၎င်ဵမှထသ
ို ို္ဓခန့်ထာဵမှု

ို သေဘာတူေ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ို ခန့်ထာဵရမည်ခဖစ်မပီဵ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပမှသာ ခန့်အပ်ခခင်ဵ

အတည်ခဖစ်ေစရမည်(၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵသညဴ်သူ

အမည်စာရင်ဵတင်သွငဵ် သူ၊

(၂) ထိသ
ု ို္ဓအမည်စာရင်ဵတင်သွငဵ် ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် တရာဵရုဳဵ

ခန့်အပ်သညဴ် တရာဵဝင်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ။
(ဂ) မည်သညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
၁၆၈။ (

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

) တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ခန့်အပ်ပါ

၎င်ဵသည် မမီရှင်မျောဵအ

ျေိုဵအတွ

ိုမျှ ခန့်အပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိပါ

တရာဵရုဳဵသည်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်
ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအခဖစ်

် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

ို ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵ

အလို္ဓငာှ ေခ္ဒယူရမည်(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵအာဵ

အတည်ခပုခခင်ဵ၊
(၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအစာဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အရည်အချေငဵ် ရှိသူတစ်ဦဵအာဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်ရန်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအခဖစ်

ေရွဵချေယ်ခန့်ထာဵရန်။
(ခ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ(

) အရ ေခ္ဒယူသညဴ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

မျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှငဴ်အညီ ဆငဴဆ
် ို ေခ္ဒယူ
ေန့၏ေနာ

်ေန့မှ ၂၁ ရ

်ထ

် ေနာ

်မ

ျေငဵ် ပရမည်ခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်သညဴ်

ျေေစဘဲ အစည်ဵအေဝဵ

(ဂ) ဤပုဒ်မအရ ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
ဆငဴဆ
် ိုေခ္ဒယူ
နှငဴ် (ခ) အာဵ လို

ျေငဵ် ပရန် လုေ
ဳ လာ
်နာေဆာင်ရွ

်သည်ဴ ဘဏ္ဍာေငွေ
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ုမ္ပဏီစုစုေပါင်ဵေ

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီတွင် မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵအာဵ
ဵမရှိဟု သုဳဵသပ်ဆုဳဵခဖတ်ပါ

ဵမမီ၏ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ှုန်ဵနှငဴ်အထ

်ပါရည်ရွယ်ချေ

ပုဒမ
် ခွဲ (

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်ထာဵေ

ာဵစာ ထုတ်ခပန်သညဴ်ေန့၏ ေနာ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေတာင်ဵဆိုလျှင် ထိစ
ု ာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ို ေအာ

ျေငဵ် ပရမည်။

်ေန့မှ ၂၈ ရ

ာင်ဵ

ို

်အတွင်ဵ

် ပိုင်ဆိုင်ေသာမမီရှင်မျောဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ ဆငဴေ
် ခ္ဒရမည်-

(၁) ၎င်ဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

)

ို အစာဵထိုဵရန် အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူခခင်ဵ

) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

အမျောဵခပည်သူသို္ဓ အသိေပဵအေ

ို

်ရန် မလိုအပ်ေစရ။

ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၆၉။ (

ို နည်ဵဥပေဒ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ

ို အတည်ခပုရန်၊

(၂)

ုမ္ပဏီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

အရည်အချေငဵ် ရှိသူ တစ်ဦဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်ရန်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိေနရာတွင်

အစာဵထိုဵေရွဵချေယ်ခန့်ထာဵရန်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ အစည်ဵအေဝဵ

ေရဵသာဵေတာင်ဵဆိုချေ

်အာဵ လ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
်ခဳရရှိသညဴ်ေန့၏ေနာ

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်တစ်ဆ
၁၇၀။ တရာဵရုဳဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မန်ေနဂျော၊ အစီအစဉ်က
ရပ်ဆိုငဵ် သွာဵေစပါ

ီဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ
်ေန့မှ ၁၄ ရ

်တည်ဵ တရာဵရုဳဵ

်သိမ်ဵရန်အမိန့်

အဆိုပါစာခဖငဴ်

်အတွင်ဵ ေခ္ဒယူရမည်။

ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ို ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵေ

ာငဴ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

ပ်သူ၊ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ

ို

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေလျော်မည်ဟုယူဆလျှင် ထိုသူအာဵ

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ဆ

်လ

်ခန့်အပ်နိုင်သည်။

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၇၁။ (

်သိမ်ဵမှု

) တရာဵရုဳဵသည်စည်ဵ

ို ဆိုင်ဵငဳဴရန်အခွငဴ်အာဏာ
မ်ဵချေ

်မျောဵသတ်မှတ်၍ ဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်

ို ချေ

်ချေငဵ်

သို္ဓမဟုတ် သငဴ်ေလျော်သညဴ်အချေ ိန်တွင် ဆိုင်ဵငဳဴသညဴ်အမိန့် ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။
(ခ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ဖျေ

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမပီဵေနာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

် မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် ေ

မိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵသညဴ်အခါ ၎င်ဵတို္ဓ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ ဆိုင်ဵငဳဴသငဴ်ေ

ာင်ဵ ေ

ျေနပ်လ

်ခဳေအာင် သ

တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴသညဴ် အမိန့်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မအရအမိန့်မချေမှတ်မီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ဆိုင်ဵငဳဴမှုနှငဴ်သ

်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆသညဴ် အချေ

အစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင်

်အလ

်နှငဴ် အေ

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ခပေစရန်ညွှန်

ခဖစ်ေစ ဆိုင်ဵငဳဴ

်သိမ်ဵေရဵ

်ေသထင်ရှာဵခပနိုင်လျှင်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိအာဵ အဆိုပါ
ာင်ဵအရာမျောဵ ပါဝင်ေသာ

ာဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၅)
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ေနာ

်ဆ

်တွဲ အ

ျေ ိုဵဆ

်မျောဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ၏ ေနာ

်ဆ

်တွဲ အ

ျေိုဵဆ

်မျောဵ

၁၇၂။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(

)

ုမ္ပဏီအာဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်မပီဵေနာ
်သိမ်ဵမပီဵသည်အထိ

်-

ုမ္ပဏီ၏အေခခအေနနှင်ဴ လုပ်ပိင
ု ခ
် ွင်တ
ဴ ို္ဓသည် ဆ

်လ

တည်ရှိသည်။
(ခ)

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

်မှုမှတစ်ပါဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵအတွ

်အ

ျေန်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွ

ျေိုဵခဖစ်ေစသညဴ် လိုအပ်သမျှေသာ
်ချေ

်အရပ်ရပ်တို္ဓ

ို ရပ်စဲရမည်။

်

(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

တွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

သေဘာတူခွငခဴ် ပုထာဵသည်မှတစ်ပါဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

သေဘာတူခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှတစ်ပါဵ ဒါရို
(ဃ)

ုမ္ပဏီ၏အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင်

်တာမျောဵ၏ လုပ်ပင
ို ်ခွငမ
ဴ် ျောဵသည် ရပ်စဲသွာဵေစရမည်။

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

သတ်မှတ်သညဴ် စည်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ေလျှာ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

ုမ္ပဏီ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ မည်သညဴ်အေရဵယူေဆာင်ရွ

်ထာဵမှု သို္ဓမဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ

ိုမျှ ေဆာင်ရွ

်မှု

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

စတင်ခခင်ဵ မခပုရ။
(င) တရာရုဳဵ၏အမိန့်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ
ခွငဴ်ခပုချေ
ပျေ

်မရှိဘဲ

်သည်မှတစ်ပါဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွ

်မျောဵသည်

်ခပယ်ေစရမည်။

(စ)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ပိုင်ဆိုင်မှုတို္ဓအာဵ ဝရမ်ဵစွဲ
(ဆ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်မပီဵေနာ

ပ်ခခင်ဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု

သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပုေဆာင်ရွ

၎င်ဵ၏ခွင်ခဴ ပုချေ
ဟူသမျှသည် ပျေ

ို ဝရမ်ဵဖမ်ဵယူသိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ

်ခပယ်ေစရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေနာ

ာငဴ်

်မှ ခပုလုပ်သညဴ် အစုရှယ်ယာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳသို္ဓ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵမဟုတ်လျှင် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ အေခခအေနအဆငဴ်အတန်ဵအာဵ ေခပာင်ဵလဲမှု

်ခပယ်ေစရမည်။

ဤပုဒ်မပါ မည်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၁၇၃။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်

မျှ အာမခဳအ

ို ထိခို

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်၏

်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

ို ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵ
်သိမ်ဵရန်အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ခန့်ထာဵမပီဵေနာ

ယာယီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

် သို္ဓမဟုတ် ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ

်တွင် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

အလာဵအလာရှိသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ
ေအာ

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏

်ခဖငဴ် ခပုလုပ်ေသာ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵမှုမျေိုဵမဟုတ်လျှင် ထိုအစုရှယ်ယာလွှဲေခပာင်ဵမှုနှငဴ်

ထိုသို္ဓလွှဲေခပာင်ဵမှုေ

အာမခဳအ

်မှ

ို သိမ်ဵယူခခင်ဵ၊ ပစ္စည်ဵ

်ခခင်ဵဟူသမျှသည် ပျေ

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵမှုသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဖျေ

်ချေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ရန်

ို ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ

် သို္ဓမဟုတ် က

ီဵ

ပ်မှု

်တွငထ
် ာဵရှိရမည်။

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှဲေခပာင်ဵေရာ

်ရှိ

သွာဵခခင်ဵ
၁၇၄။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏
တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ေလျှာ

ိုယ်စာဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခဳရသူ
ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ

်ထာဵလျှင် တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီ

ပိုင်ဆိုင်သညဴ်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ၏ ရာထူဵအေလျော

်ရှိသွာဵေစရန် အမိန့်ချေနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

်အမည်ခဖငဴ်
ာဵနိုင်သည်။

အတည်ခပုခခင်ဵနှငဴ် ဝရမ်ဵစွဲ
၁၇၅။ (

) မမီရှင်

ေသာ်လည်ဵေ

ုမ္ပဏီ၏ ေခမနှင်ဴ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ပ်ခခင်ဵ

အဆိပ
ု ါဒီ
အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

ာင်ဵ

ို အတည်ခပုရာတွင်

ဵမမီတစ်ရပ်အရ ဝရမ်ဵစွဲ

ပ်မပီဵေနာ

်

ုမ္ပဏီသည်
ရီအတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိလျှင်

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ို မမီရှင်

ရီ

ိုစတင်မပီဵ မမီရှင်သည် ထိုသို္ဓမစတင်မီ ဒီ

ို မပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာင်ရွ

ရီအေ

ျေိုဵအခမတ်

်ရာတွင်ေသာ်လည်ဵေ
်သိမ်ဵခခင်ဵ

်မှု

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ဒီ

ာင်ဵ၊ ၎င်ဵမမီရှင်အာဵ ေပဵရန်ရိှသညဴ်ေ

အတည်ခပု ေဆာင်ရွ
ဝရမ်ဵစွဲ

ပ်ခခင်ဵ၏ အ

်ခခင်ဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ဝရမ်ဵ စွဲ

ပ်ခခင်ဵ၏

ရရှိခဳစာဵပိုင်ခွင်မ
ဴ ရှိေစရ။

(ခ) သို္ဓရာတွင်(၁) မမီရှငသ
် ည် ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ေခ္ဒယူသညဴ် အစည်ဵအေဝဵ၏ အေ
အလို္ဓငာှ ဖျေ

်သိမ်ဵမှုစတင်သညဴ်ရ

ို အဆိခု ပုရန်အတွ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်အတွ

် မမီရှင်

် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ို ရမပီဵခဖစ်လျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (
အေ

ာင်ဵ

်ခပုလုပ်ရန်

) ၏ ရည်ရွယ်ချေ

ာဵစာရရှိခဲဴသညဴ်ရ

်

်

ို

အစာဵထိုဵ ရမည်၊
(၂) ဒီ

ရီအတည်ခပုသူအရာရှိ

ုမ္ပဏီ၏

ုန်ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအာဵ ေရာင်ဵချေသည်

ို

သေဘာရိုဵခဖငဴ် ဝယ်ယူမိသူသည် ယင်ဵပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ဆန့်

(၃) မမီရှငအ
် ာဵအနိုငေ
် ပဵသညဴ် ဒီ
အတိုငဵ် အတာနှငဴ် စည်ဵ

မ်ဵချေ

ရီအရ မမီရှင်ရရှိသညဴ်အ

ပယ်ဖျေ

်မျောဵသတ်မှတ်၍ ပုဒမ
် ခွဲ (
ို ပယ်ဖျေ

) အရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ

်နိုင်သည်၊

ျေ ိုဵအခမတ်အာဵ ပုဒ်မ ၃၆၁ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်အရ

်နိုငသ
် ည်။

(ဂ) ဤဥပေဒ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(၁)

ိုရရှိေစနိုင်သည်၊

ရီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်သညဴ်

အရာရှိထဳ အပ်နှငဵ် ထာဵသညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ
(၄) ဒီ

ျေင၍
် ခိုင်မာေသာ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်

်အလို္ဓငှာ-

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ေရာင်ဵချေခခင်ဵ ခဖငဴ်မပီဵဆုဳဵသည်၊
(၂) ေ

ဵမမီ

ို ဝရမ်ဵစွဲ

ပ်ခခင်ဵသည် ေ

(၃) ေခမအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

ဵမမီရရှိသညဴ်အခါ မပီဵဆုဳဵသည်၊

်ခခင်ဵသည် သိမ်ဵယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ

ခပုလုပ်ချေ ိန်တွင် မပီဵဆုဳဵသည်။
တရာဵရုဳဵအမိန့်အရ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအရ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်သူ အရာရှိ၏

တာဝန်မျောဵ
၁၇၆။

ုမ္ပဏီ၏

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ဒီ

ရီအတည်ခပုေဆာင်ရွ

ယင်ဵတို္ဓအာဵမေရာင်ဵချေမီ သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပုေဆာင်ရွ
အရာရှိထဳသို္ဓ ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်ရန်အတွ

် သိမ်ဵဆည်ဵ ရယူထာဵမပီဵ

်မှုမမပီဵဆုဳဵမီ ဒီ
ို ခန့်အပ်မပီဵေ

ရီအတည်ခပုသူ
ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေ

ခပုလုပ်ရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ချေမှတ်မပီဵေ

ေအာ

်ဆိုင်ေစရမည်-

(

်ပါတို္ဓသည် သ

) ဒီ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ဆန္ဒအေလျော

ာင်ဵ

ေငွေ

ဵတစ်စုဳတစ်ရာ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ

ုန်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ေငွေ

အတည်ခပုသူအရာရှိ
လ

်ခဳရရှိသညဴ်

အတွ

်

ုန်

စည်ဵ

ဵမျောဵအေပ္ဒ ဒီ

ဵအေပ္ဒတွင် အာမခဳအ
ုန်

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ လုေ
ဳ လာ

မ်ဵချေ

်မျောဵသတ်မှတ်

ထာဵသညဴ် အခွင်ဴအေရဵမျောဵ

်

်ခဳရရှိသညဴ်

ရီအတည်ခပု ေဆာင်ရွ

ဵအာဵ ရယူနိုင်ရန်အတွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် အဆိုပါ

(ဂ) မမီရှငအ
် ာဵအနိုငေ
် ပဵသညဴ် ဒီ

်ရန်အတွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ ေပဵအပ်ရမည်၊

ျေခဲဴသညဴ်ေငွေ

ုန်ပစ္စည်ဵနှငဴ် ေငွေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ရီအတည်ခပုေဆာင်ရွ

ုန်ပစ္စညဵ် နှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် လ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ာဵစာအာဵဆငဴ်ဆို အတည်ခပုမပီဵပါ

ရီအတည်ခပုသူအရာရှိသည် လိုအပ်သညဴ်အခါ ဒီ

သိမ်ဵဆည်ဵရယူထာဵသညဴ်

်ဖျေ

် ပုဒမ
် ခွဲ (

်ရာ၌ ဒီ

ရီ

) အရ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ ရရှိမည်ခဖစ်မပီဵ

ျေခဲဴသညဴ် ေငွေ

ေ
် သာအပိုငဵ်

ဵအာဵ ေပဵေချေနိုင်ေစရန်

ို ေရာင်ဵချေနိုင်သည်၊

ရီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာရုဳဵသည်သငဴ်သည်ထင်သညဴ် အတိုငဵ် အတာနှငဴ်
ာ ဤပုဒ်မအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ို ပယ်ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ အပ်နှငဵ်

်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၆)

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၇၇။ (

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိမျောဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ တာဝန်မျောဵ

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ အဓိ

ျေသညဴ်တာဝန်မျောဵမှာ

သညဴ် သို္ဓမဟုတ် ရပိုင်ခွင်ဴရှိနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ
ထိန်ဵချေုပ် မှုေအာ

်သို္ဓေရာ

ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ
် ျောဵ
(ခ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အတွင်ဵ
၎င်ဵ၏

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်သညဴ်

ိုယ်ပိုငဆ
် င်ခခင်တုဳတရာဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

မမီရှင်မျောဵ

ထိ္ဓသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွ

၁၇၈။ (
၎င်ဵ

ာဵခွဲေဝေပဵမှု

ို ဆငဴ်ေခ္ဒနိုင်သည်။ ထိ္ဓုအခပင်
်မနည်ဵ

ို ပိုင်ဆိုငေ
် သာ

်ရန်စာခဖငဴ် ေရဵသာဵေတာင်ဵဆိုလျှငခ် ဖစ်ေစ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ေဘာင်

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ၏ ဆန္ဒ

ဵမမီတန်ဖိုဵ၏ ဆယ်ပတ
ုဳ စ်ပုဳ ထ

အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူေပဵရန် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

န့်သတ်ချေ

ုိ မမီရှင်မျောဵအ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် မမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေ
ာဵလျှင်ခဖစ်ေစ ေ

ာ

်ရမည်။

ို ခဖညဴ်ဆည်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ အေထွေထွ အစည်ဵအေဝဵမျောဵ

မမီရှင် မျောဵမှ ညွှန်

်

ရပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသူမျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရန် ခဖစ်သည်။

ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ဴ ယင်ဵတို္ဓ

(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
မျောဵ

် ပိုလျှပ
ဳ ါ

ရပိုင်ခွငဴ်ရှိ

ို ၎င်ဵ၏အုပ်ထိန်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏

်ရှိရန် တတ်စွမ်ဵသမျှေဆာလျေင်စွာ ေဆာင်ရွ

ို ခွဲေဝေပဵ မပီဵေနာ

ုမ္ပဏီ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိတွင် တာဝန်ရိှသည်။

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် တာဝန်ရိမှ ပီဵ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အစီရင်ခဳစာတင်ခပနိုင်သည်-

ို

(၁)

ုမ္ပဏီ

မေအာင်ခမင်လျှင် မေအာင်ခမင်သညဴ် အေ

(၂) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ်

ာင်ဵမျောဵ၊

ုမ္ပဏီအာဵ စတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ခခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ ဆိုင်ရာ ဆ

်ဆဳေဆာင်ရွ

်သညဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်

ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ

(ခ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု၏ အတိုငဵ် အတာသည် ထိစ
ု ုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအတွ
ခဳနိုင်မှု၊ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ေငွေ
သ

်ေရာ

သ

်ေသခဳအေထာ

ဵခပန်လည်ရရှိနိုငမ
် ှုအေပ္ဒ ထို

်မှုအလာဵအလာ နှငဴ် အ

သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ျေငဴ်သိ

္ခာပျေ

ုန်

်

ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵ။

ေငွဵေ

ဵ

ုန်

ျေ

ျေစရိတ်၏

်ခပာဵမှုနှင်သ
ဴ

်အထာဵမျောဵအေပ္ဒ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်ဆိုငေ
် သာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ သိရှိနာဵလည်မှု

ဵခပန်လည်ရယူနိုင်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ၏ ခိုင်လုဳမှုပမာဏတို္ဓအေပ္ဒတွင်

မူတည်ေစရမည်။
(ဂ) အစီရင်ခဳစာတွင် ေရဵသာဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အချေ
ေဆာင်ရွ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ေအာ

ပ
် ါတို္ဓ

ဖျေ

ို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ

ို အ

် ခဖစ်သည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်တာဝန်မျောဵ

ျေငေ
် စဘဲ

ို ဆ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိသည်

်နိုင်သည်-

ျေိုဵရှိစွာစီမဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵနိုငေ
် ရဵအတွ

လုပ်ငန်ဵမျောဵ

်ေသခဳချေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ အေထွေထွလုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ

) ဤပုဒ်မနှငဴ်မဆန့်

(၁)

်မျောဵသည် မည်သညဴ်စစ်ေဆဵစီရင်

်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်မဆို ဦဵစွာအခမင်အာဵခဖငဴ် ခိုင်မာသညဴ်သ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

၁၇၉။ (

်အလ

်လ

်နိုငေ
် ရဵ သို္ဓမဟုတ် အ

ျေိုဵရှိစွာ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

် လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆသညဴ် အတိုငဵ် အတာအထိ

ုမ္ပဏီ၏

်လည်ပတ်ေစခခင်ဵ၊

(၂) အခန်ဵ (၇) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်နှငဴ် မဆန့်

ျေင်ေစဘဲ မည်သညဴ်မမီရှင် အတန်ဵအစာဵ

ိုမဆိုအခပညဴ်

အဝ ေငွခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵ၊
(၃) မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ အဆိခု ပုသူ သို္ဓမဟုတ်

သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုခွင်ဴရှိသူ (ယင်ဵစ

ာဵရပ်တွင် လ

ုမ္ပဏီထဳမှ နစ်နာေ

ဵေတာင်ဵဆိုသူ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် အနာဂတ်တွင် သို္ဓမဟုတ်

ေသချော ေသာ သို္ဓမဟုတ် ခဖစ်နိုင်ေချေရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ရရှိနိုင်သည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵေသာ
နစ်နာေ

ဵမျောဵလည်ဵ ပါဝင်သည်)

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေတာင်ဵခဳခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိလာနိုင်ေသာ
စီမဳေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို ညှိနှိုငဵ် ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ေပဵခခင်ဵ၊

(၄) ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ၊ ေ
အာဵလုဵဳ (ယင်ဵစ

ဵမမီမျောဵ၊ တာဝန်ရိှမှုမျောဵနှငဴ် အခခာဵေသာနစ်နာေ

ာဵရပ်တွင် လ

်

ုမ္ပဏီနှင်ဴ ေ

ဵေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် အနာဂတ်တွင် သို္ဓမဟုတ် ေသချောေသာ သို္ဓမဟုတ်

ခဖစ်နိုင်ေချေရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ရရှိနိုင်သည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵေသာ နစ်နာေ
အတွ

ုမ္ပဏီမှ

ဵမျောဵလည်ဵပါဝင်သည်)

ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီစာဵအ

ညှိနှိုငဵ် ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

တစ်နည်ဵနည်ဵနှငဴ် ထိခို

်မှုရှိေစသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ဆ

ာဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်ပစ္စည်ဵ

ို

်စပ်သညဴ် အခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵအေပ္ဒ

ညှိနှိုငဵ် ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵတို္ဓအခပင် ထိေ
ု တာင်ဵဆိုမှုမျောဵ၊ ေ
အခခာဵေသာနစ်နာေ
(ခ)

ဵ ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ အခပညဴ်အဝေဆာင် ရွ

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

(၁)

ုမ္ပဏီ

ဵမမီ မျောဵ၊ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှငဴ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ေအာ

ိုယ်စာဵ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ေပဵခခင်ဵ။

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

်နိုင်သည်-

ုမ္ပဏီ

ိုယ်စာဵတရာဵစွဲဆိုမှုအေပ္ဒ

ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊
(၂) ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ
(၃)

ို

ူညီေဆာင်ရွ

်နိုင်ရန် ေရှ့ေနငှာဵရမ်ဵခွငဴ်ရှိခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုမျောဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် မည်သညဴ်အစိတ်အပိုငဵ်

ိုမဆို ေရာင်ဵချေခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ၊
(၄)

ုမ္ပဏီ၏

စာတမ်ဵမျောဵ

ိုယ်စာဵနှငဴ်
ို လ

်မှတ်ေရဵထိဵု ချေုပ်ဆိုခခင်ဵနှင်ဴ ဤ

ုမ္ပဏီ၏တဳဆိပ်တုဳဵ
(၅)

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵ

ေချေဵေငွမျောဵ
(၆) ေ
ေ

ုမ္ပဏီ၏အမည်ခဖငဴ် စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေခပစာမျောဵနှငဴ် အခခာဵစာရွ

်

ိစ္စအလိ္ဓင
ု ှာ လိုအပ်ပါ

ို အသုဳဵခပုခခင်ဵ၊
ို အာမခဳအေပါင်အနှဳအခဖစ် ထာဵလျေ

်ခဖစ်ေစ၊ မထာဵဘဲခဖစ်ေစ လိအ
ု ပ်သညဴ်

ို ရယူနိုငခ် ခင်ဵ၊

ဵမမီဆပ်ရန်တာဝန်ရိှသူတစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီစာဵထဳမှ ၎င်ဵေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသညဴ်
ဵမမီ

ို ေပဵဆပ်ေစရန် လိအ
ု ပ်သလို အေရဵယူေဆာင်ရွ

(၇) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိမှ

ိုယ်တိုင်မေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ၊

ိုယ်တိုင်မေဆာင်ရွ

်နိုင်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

်သငဴ်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ေစရန်

ေအဵဂျေငဴ်ခန့် အပ်ခခင်ဵ၊
(၈)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရန်နှင်ဴ ယင်ဵ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ

ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝေပဵရန်အလိ္ဓု ငှာ ေဆာင်ရွ
ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဵဳ

ိုေဆာင်ရွ

(ဂ) တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ
ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အနည်ဵ ဆုဳဵပမာဏထ

်ေ

ို

်ရန်လုိအပ်သညဴ်
်ခခင်ဵ။

ာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အတည်ခပုချေ

်ရှိသည်မှအပ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ျော်လွန်ေတာင်ဵခဳလာသညဴ် ေ

ဵမမီအတွ

် ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵ

ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵ မခပုရ။
(ဃ) ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်သည် ၆ လအတွငဵ် ရပ်စဲသွာဵနိုငခ် ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပုေဆာင်ရွ
ရှိေစ

ာမူ တရာဵရုဳဵ၏ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် မမီရှငမ
် ျောဵေ

အတည်ခပုချေ
ုမ္ပဏီ၏
(င)

်ရှိလျှငမ
် ှ တစ်ပါဵ

တွင်မဆို

ာ်မတီ၏ သို္ဓမဟုတ်မမီရှင်မျောဵ၏

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ိုယ်စာဵ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ် အာဵ ၆ လထ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ

်နိုငခ် ခင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

ျော်လန
ွ ်၍ချေုပ်ဆို ေပဵခခင်ဵမခပုရ။
ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်သညဴ် မည်သညဴ်အချေ ိန်

ို စစ်ေဆဵပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။

(စ) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
၎င်ဵ၏

်မျောဵနှငဴ် မဆန့်

ိုယ်ပိုငဆ
် င်ခခင်တုဳတရာဵနှငဴ်အညီ

ျေင်ေစပဲ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ

ို

စီမဳခန့်ခွဲ ခခင်ဵနှငဴ် ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝခခင်ဵ ခပုရမည်။
(ဆ) ဤဥပေဒအရအာဏာမျောဵ
ုမ္ပဏီနှငဴ် တွဲဖ
မမီရှင်မျောဵေ

လ
် ုပ်

ို

ျေင်ဴသုဳဵေသာစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ိုင်ေနသူထဳသို္ဓ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ

ာ်မတီ (ရှိလျှင်) သို္ဓ ယင်ဵအေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိသည်

ို ခွဲေဝေပဵအပ်ခခင်ဵခပုလုပ်ခဲဴလျှင်

ာင်ဵအရာနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ အသိေပဵအေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၈၀။ (

)

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ အစီရင်ခဳတင်ခပရန်တာဝန်

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခခင်ဵ မရှိေသဵပါ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်မပီဵေနာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
်အလ

်မပီဵစီဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အေသဵစိတ်အချေ

် တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွ

်မျောဵ၊ ေရာ

်သိမ်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

်ရှိေနသညဴ် အေခခအေနတို္ဓပါဝင်သညဴ် အစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင်

ေရဵသာဵခပုစု၍ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ထဳ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ အစီရင်ခဳစာ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ မပီဵဆုဳဵသွာဵသည်အထိနှစ်စဉ်

တင်ခပရမည်။
(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
လို

်နာရန် ပျေ

်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ခိုင်လုဳေသာအေ
ွ

်ပါ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မ

ို

-

(၁) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

(၂) တရာဵရုဳဵသည် ၎င်ဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ို တပ်ရို

်ရမည်၊

ာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳစာ တင်သွင်ဵေစရန်

အမိန့်ချေ မှတ်နိုငသ
် ည်။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ

၁၈၁။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်-

) ၎င်ဵ၏ ရာထူဵတာဝန်မှ နုတ်ထွ

(ခ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ျွမ်ဵ

ျေနပ်လ

ျေငသ
် ူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

(ဂ) အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ
ေ

်နိုင်သည်၊

ျေင်ဵပမပီဵေနာ

်ရမည်၊

်၍ မပီဵစီဵသွာဵချေိန်တွင်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ အခဖစ်မှ ေဆာလျေငစ
် ွာ နုတ်ထွ

(ဃ) ေသဆုဳဵလျှင် ရာထူဵတာဝန်မှ နုတ်ထွ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ခခင်ဵမှ နုတ်ထွ

် ၎င်ဵ၏ အစီရင်ခဳစာတင်ခပရန် တာဝန်အာဵ

် ခဳသည်အထိ တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ရွ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ရန် အရည်အချေင်ဵရှိမှု ရပ်စဲသွာဵချေိန်တွင်

်ရမည်၊

်မပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ရာထူဵမှထုတ်ပယ်ခခင်ဵ

၁၈၂။ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို ရာထူဵမှထုတ်ပယ်မပီဵ ေအာ

တွင် အခခာဵသူအာဵ အစာဵထိုဵခန့်အပ်နိုင်သည်-

်ပါအေခခအေန တစ်ရပ်ရပ်

(

)

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျှာ

ငှာ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ

ျေငဵ် ပမပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော
ပါ

နည်ဵလမ်ဵတ

ျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵတွင်မဆို ထိုသို္ဓထုတ်ပယ်ရန်အေ

)

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိရာထူဵ ခဖညဴ်စွ
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိရာထူဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်

်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

ာင်ဵ သ

်ေသထင်ရှာဵ

်ခန့်ထာဵခခင်ဵ

ို ေအာ

်ပါနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ်

်ခန့်ထာဵနိုငသ
် ည်-

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

ငှာ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ
သတ်မှတ်ချေ

် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ျေငဵ် ပမပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော
ခဖစ်ပါ

ိစ္စအလို္ဓ

အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ။

၁၈၃။ လစ်လပ်ေနေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(

ဤ

်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

လစ်လပ်ေနေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ခဖငဴ် ခဖညဴ်စွ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

(ဂ) မည်သညဴ်စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ခပနိုင၍
် တရာဵရုဳဵ

် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

ိစ္စအလို္ဓ

်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ

ဤ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

ျေငဵ် ပေသာ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊
(ဂ) မည်သညဴ်စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ
(ဃ) တစ်ဦဵထ
နုတ်ထွ

်သိမ်ဵခခင်ဵတွင်မဆို တရာဵရုဳဵ

်ပိုေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ခခင်ဵခဖစ်ပါ

အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိမျောဵရှိသညဴ်အန

ျေန်ရိှသူစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

် တစ်ဦဵမှ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိမျောဵ၏ဆန္ဒအရ အစာဵထိုဵ

ခန့်အပ်ခခင်ဵ။
ုမ္ပဏီ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်မှုမခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အမည်စာရင်ဵ

မတင်ခပခခင်ဵ
၁၈၄။ (

)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခခင်ဵမခပုရေသဵလျှင် သို္ဓမဟုတ် မည်သူ
ေဆာင်ရွ

်ေန ခခင်ဵမရှိလျှင် ဒါရို

ခွငဴ်ခပုချေ

်ခဖငဴ်

်မပါေသာ်လည်ဵ

(၂) ပျေ
(၃)

ို တရာဵရုဳဵ၏

်ပါ

န့်သတ်ထာဵေသာ ရည်ရွယ်ချေ

် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ုမ္ပဏီ၏

်နာေဆာင်ရွ

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်အခါတွင် ပုဒ်မ ၁၅၆ (မမီရှင်မျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေ

်ညီမှု ရှိသညဴ် အတိုငဵ် အတာအထိ လို

်စီဵလွယ်သညဴ်

်မျောဵတွင် တရာဵရုဳဵ၏

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သည်-

အစည်ဵအေဝဵ)၊ ပုဒ်မ ၁၅၇ (
ို

ို ခန့်အပ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ်

်တာမျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွင်ဴအာဏာ

်တာမျောဵသည် ေအာ

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော
တို္ဓနှငဴ်

မျှ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ

ျေင်သ
ဴ ုဳဵနိုင် သည်။

(ခ) သို္ဓရာတွင် ဒါရို
ခွငဴ်ခပုချေ

်သိမ်ဵစဉ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ို

ာ

ွယ်ရန်အတွ

်)

်ရန်၊

်ရန်၊

် လိအ
ု ပ်သညဴ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ တာဝန်မှစွန့်လွှတ်ခခင်ဵ

ညာချေ

ိစ္စရပ်မျောဵ ေဆာင်ရွ

်ရန်။

၁၈၅။ (

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ေနာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မှရပ်စဲသွာဵသညဴ်အခါခဖစ်ေစ၊

်ဆုဳဵ အမပီဵသတ်ခွဲေဝခခင်ဵ (ရှိလျှင်) မပီဵစီဵ၍ အမပီဵသတ် အစည်ဵအေဝဵ

ခဖစ်ေစ

ို

ျေငဵ် ပမပီဵစီဵသွာဵလျှင်

ုမ္ပဏီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ မိမိ၏တာဝန်ရှိမှုမျောဵမှ စွန့်လွှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵနိုင်

သည်။
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ခွဲရာတွင် နည်ဵလမ်ဵတ
ျေင်ဝ
ဴ တ်

ို လို

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ျေ ေဆာင်ရွ

်ခဲဴခခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်နာခဲဴခခင်ဵ ရှိ မရှိ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို စီမဳခန့်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ၏

ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ သို္ဓရာတွင်

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ အခဖစ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်စဉ် ခပုမူေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵနှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍(၁) အေရဵက
ေဖျော

်ဖျေ

ီဵသညဴ်အချေ

်အလ

်မျောဵ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖုဳဵ

ထိခ
ု ွငဴ်ခပုခဲဴသညဴ်အမိန့်

ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵခခင်ဵရှခ
ိ ဲဴေ

ွယ်ခခင်ဵရှခ
ိ ဲဴေ

ာင်ဵ သ

ို မထိခို

်ေစရ။

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

၁၈၆။ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်သည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ေ

ာငဴ် ထိခို

ာဵနာမပီဵေနာ

်ေသထင်ရှာဵပါ

ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵနိုငသ
် ည်၊

(၂) ပုဒ်မ ၂၁၇ အရ အေရဵယူခခင်ဵ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်အာဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ေဆာင်ရွ

်နစ်နာခဲဴလျှင် ထိသ
ု ူသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

် ထိေ
ု ဆာင်ရွ

်ချေ

်ထာဵခခင်ဵ

် သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

်ချေ

် သို္ဓမဟုတ်

်ထာဵနိုငမ် ပီဵ တရာဵရုဳဵမှ

ို အတည်ခပုခခင်ဵ၊ ပယ်ဖျေ

်ခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။
ခန့်အပ်ထာဵမှု

ို အ

၁၈၇။ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ျေိုဵသ
်သည်

ရှိေသာ အဖိုဵစာဵနာဵတစ်ခုခု
သို္ဓမဟုတ် ေပဵရန်
)

်ေစသညဴ် လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူခပုရန် ခဖာဵေယာင်ဵခခင်ဵ

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵအာဵတန်ဖိုဵ
ို ေအာ

်ပါတို္ဓအတွ

်ေပဵလျှင် သို္ဓမဟုတ် ေပဵရန်သေဘာတူညီလျှင်

မ်ဵလှမ်ဵလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိသ
ု ူအာဵ

ျေပ်နှစ်ဆယဴ်ငါဵသိန်ဵထ
(

်ေရာ

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵေငွ တပ်ရို

်ရမည်-

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေစရန် သို္ဓမဟုတ် အမည်

စာရင်ဵတင်သွငဵ် ေစရန် သို္ဓမဟုတ်
(ခ) အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

်အာဵ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ခန့်အပ်

ေစရန် သို္ဓမဟုတ် ထိသ
ု ူအာဵ အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵေစရန် သို္ဓမဟုတ်
အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

်အာဵ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ်

ခန့်အပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အမည်စာရင်ဵေပဵခခင်ဵ အာဵ ပိတ်ပင်တာဵဆီဵရန်။
အခန်ဵ (၇)
ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် သ

အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
်မျောဵ

်မျောဵ

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၁၈၈။ (

)

ေနေ

်သိမ်ဵေနေ

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ာင်ဵ အသိေပဵေ

်သိမ်ဵေနပါ

ညာခခင်ဵ

ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵ၌ ထိုသို္ဓ ေဆာင်ရွ

်

ာင်ဵေဖာ်ခပပါရှိရမည်-

(၁)

ုမ္ပဏီ၊

ုမ္ပဏီ

ိုယ်စာဵ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ သို္ဓမဟုတ်

ို စီမဳခန့်ခွဲသူ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵတို္ဓ၏ ေငွေတာင်ဵခဳလာွှ မျောဵ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာ ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ
သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊
(၂)

ုမ္ပဏီ၏ဝ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ဘ်ဆို

်မျောဵ။

) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာ၊

ုန်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပိစ
ု္ဓ ာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ ဆိုသည်မှာစာရွ
အီလ

်ထ ေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဖာ်ခပသညဴ်ပုဳစဳ

(ဂ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ပျေ

်

ွ

်မှု

ုိ သိလျေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ
ုမ္ပဏီ၏
၁၈၉။ (

ို လို

ျေပ်တစ်သန
ိ ်ဵ ထ

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်မပိုသညဴ် ဒဏ်ေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ညာချေ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်

ို ခပုစုလျေ

(၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာအေ
(၂) ဆ
(၃)

ုမ္ပဏီ၏
ုမ္ပဏီ၏

်ရမည်။
် ၎င်ဵသည်

ုမ္ပဏီ၏

် စာခဖငဴ်အေ

်ပါတို္ဓ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်

ာင်ဵ

ာဵနိုင်သည်။

ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်-

ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်၏ ပုဳစဳနှငဴ်ယင်ဵပုဳစဳတွင်

်မျောဵ။

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ရရှိသညဴ်ေန့ မှ ၂၁ ရ

်အတွင်ဵ ထိထ
ု ုတ်ေဖာ်ေ

(ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ
်နာရန်ပျေ

မမီရှင်မျောဵေ

ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ညာချေ

်

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အရာရှိထဳသို္ဓ တင်ခပရန် တာဝန်ရိှသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသညဴ် အေ

ဒဏ်ေ

ုမ္ပဏီ၏

်နွယ်သညဴ်ပဂ
ု ္ဂိုလ်မျောဵ၊

ပါရှိရမညဴ် အချေ

လို

်သညဴ် သို္ဓမဟုတ်

်

် ၎င်ဵထဳေပဵပို္ဓရန်အတွ

ာင်ဵ

ွ

ိုဆိုသည်။

ို စီမဳခန့်ခွဲသူ သို္ဓမဟုတ်

ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ

) နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ

်

ုမ္ပဏီအရာရှိ၊

ဵေငွတပ်ရို

်ဆိုင်သညဴ်ပဂ
ု ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအာဵ
ညာချေ

်နာရန် ပျေ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ

ထုတ်ေဖာ်ေ

(ဂ)

်မျောဵ

်နှငခဴ် ဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုသညဴ်
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ

သ

် စာတမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ၊

်

ွ

ဵေငွတပ်ရို

် ပါ

ညာချေ

ို ခိုင်လုဳေသာ အေ

်

ာ်မတီအာဵ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ

ာဵစာ

ို ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
ာင်ဵခပချေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ

်ရမည်။

ာင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵ

်မရှိဘဲ

ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ

်မပိုသညဴ်

ို

၁၉၀။ (

) မည်သညဴ်မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင်မဆို မမီရှင်မျောဵ

အရ အပ်နှငဵ် ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
ဤဥပေဒအရေဆာင်ရွ

်ရမည်တို္ဓ

ို

သငဴ်သည်ထင်ခမင်လျှင် ဤဥပေဒ

ျေင်ဴသုဳဵရန်ခဖစ်ေစ၊

ို ေဆာင်ရွ

်နိုင်ရန်ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီ

ို

ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
(ခ) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေ
ေ

ာ်မတီဖ့ွဲ စည်ဵမှု၊ ေ

ာ်မတီအတွ

်ခဖစ်ေစ၊ ေ

ာ်မတီအစည်ဵအေဝဵ

ာ်မတီနှင်ဴ ဆ

ာ်မတီ၏ ေနာ

မမီရှင်မျောဵ

်ထပ်လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျောဵ

စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ

ို

်ခဖစ်ေစ မမီရှငမ
် ျောဵ

ျေင်ဵပခခင်ဵ၊

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵနှင်မ
ဴ ဲေပဵပုဳတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေ

်စပ်လျေ

်မျောဵ

ို ထညဴ်သွင်ဵနိုင်သညဴ်အခပင်

ို လည်ဵ ထညဴ်သွငဵ် ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်။

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ

၁၉၁။ (

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ေ

ဵမမီဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူတို္ဓ

လ

်ဝယ်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။

(ခ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵသညဴ် မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို မမီရှငန
် ှငဴ်
စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵခဳပါ

်သည် ေအာ

်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ

တရာဵရုဳဵသည်

ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ၊

(၁) အစိုဵရဌာန သို္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏တာဝန်ေပဵချေ

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ

န့်သတ်ခခင်ဵမရှိေစရ-

်အရ တာဝန်ရိှသူ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

စစ်ေဆဵ ခခင်ဵ၊
(၂) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ
၁၉၂။ (

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

စစ်ေဆဵခခင်ဵ

ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ။

်ထာဵခခင်ဵ

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ေပ္ဒေပါ

ိုယ်တိုင်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

်လာေသာ မည်သညဴ်

ိစ္စရပ်အတွ

်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချေ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရာမှ
်ရယူရန် ေလျှာ

်ထာဵ

နိုင်သည်။
(ခ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ေ

သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည်

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူတစ်ဦဵဦဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵမှ ေပ္ဒထွ

ခပဿနာတစ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ
ထိခု ပဿနာအေပ္ဒ လမ်ဵညွှန်ချေ
အ
စည်ဵ

ျေိုဵခဖစ်ေစမည်ဟု ေ
မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ျေနပ်ယုဳ

်ေပဵလျှင် သို္ဓမဟုတ် ခပဿနာ
ည်ပါ

်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည်

ိုဆုဳဵခဖတ်ေပဵလျှင် တရာဵမျှတမပီဵ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ်အတိုင်ဵ

်မျောဵသတ်မှတ် ၍ ေလျှာ

ိုခဖစ်ေစ လ

်လာသညဴ်

်ထာဵချေ

် တစ်ရပ်လုဳဵ

ိုခဖစ်ေစ၊

်ခဳနိုင်သညဴ်အခပင် အခခာဵ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
တရာဵရုဳဵ၏ထပ်ဆငဴ်အာဏာမျောဵ
၁၉၃။ ဤဥပေဒအရ တရာဵရုဳဵအာဵ အပ်နှငဵ် ထာဵသညဴ် အခွငဴ်အာဏာမျောဵသည်
ေပဵဆပ်ရသူ သို္ဓမဟုတ် မမီစာဵတို္ဓအာဵ တရာဵစွဲဆိုရန် အခွငဴ်အာဏာတစ်ခုခု
မဟုတ်ပဲ ခဖညဴ်စွ

်ခခင်ဵသာ ခဖစ်သည်။

မ
ု ္ပဏီ၏ ေ
ို

ဵမမီ

န့်သတ်ခခင်ဵ

ခွဲေဝရမညဴ်ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်မျောဵ
ေ

ဵမမီဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်တူညီခခင်ဵ

၁၉၄။ ဤဥပေဒအရ အခခာဵေ
လင်ဵဖျေ

ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်သတ်မှတ်ထာဵခခင်ဵမှအပ

်သိမ်ဵခခင်ဵတွင် သ

အဆငဴ်ရှိသည်။
အချေ ိုဵ

်ေသထင်ရှာဵခပသမပီဵ ေ

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှငဵ်

ဵမမီမျောဵနှင်ဴ ေတာင်ဵခဳမှုမျောဵသည်တူညီေသာ

ုမ္ပဏီတွင် အခပညဴ်အဝေပဵေချေရန်အတွ

် လုေ
ဳ လာ

်ေသာ ပိုင်ဆိုငမ
် ှုမရှိလျှင်

ျေ ခွဲေဝေပဵရမည်။

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ
၁၉၅။ ဤအပိုင်ဵအရ

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင်

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ို ေအာ

်ပါ

အတိုငဵ် ခွဲေဝရမည်(

)သ

်ဆိုငရ
် ာအခန်ဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵေတာင်ဵခဳမှုမျောဵ

ို

(ခ) ဒုတိယအေနခဖငဴ် ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရှိလျှင်
ေ

ဵမမီမျောဵ

နဦဵ ေပဵေချေခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီ

ေပဵရန်ရှိသညဴ်

ို ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်တူညီစွာခွဲေဝေပဵခခင်ဵ၊

(ဂ) တတိယအေနခဖငဴ်

ုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေခခခဳစည်ဵမျေဉ်ဵတွင် အခခာဵနည်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ မရှိလျှင်

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူမျောဵအ

ာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵနှငဴ် အ

ျေိုဵအခမတ်မျောဵအရ

ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ။
ဦဵစာဵေပဵေတာင်ဵခဳမှုမျောဵ
၁၉၆။ (

ို ေပဵေချေခခင်ဵ

) ဤပုဒ်မတွင်ပါရှိေသာ ေအာ

ေရာ

်ပါစ

ာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ခပပါအတိုငဵ် အဓိပ္ပာယ်သ

်

်ေစရမည်(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

လုပ်အာဵခေငွ မျောဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ၏ အခေ

) ဒါ ရို

(ခခ) ယခင်ဒါရို

်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုမီ

်တာ။ (ယခင်ဒါရို

ျေခဳခဲဴရေသာ

ဵေငွ ဆိုသည်မှာ ၎င်ဵရပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ
်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵမှအပ

ာလတွင် ထို

ုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်ဵမျောဵ

်တာ ဆိုသည်မှာ ဒါရို
ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

(၄) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေ
အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ဖျေ
ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာ
ေအာ

ျေ

ို ဆိုသည်-

်တာ၊

ရာထူဵမှရပ်စဲသွာဵချေိန်မတိုင်မီအထိ

(၅)

စနစ်တ

ို ဆိုသည်။

်ဆိုင်ေသာ ဝန်ထမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(

ျေင်သူ၏စရိတ်မျောဵ ဆိုသည်မှာ ၎င်ဵ

ိုဆိုသည်။

(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
(၃) သ

ျွမ်ဵ

ုမ္ပဏီနှငဴ်သ

်တာ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသူ)

ဵမမီမျောဵ ဆိုသည်မှာ အပိုငဵ် (၅) လုပ်ငန်ဵစဉ် သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ
်

ူဵေခပာင်ဵသွာဵသညဴ်

ုန်ချေခဲဴမပီဵ ေပဵေချေခဲဴခခင်ဵမရှိေသာ ေ

်ဆိုင်သညဴ်လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

်တာ

ို ဆိုသည်-

ျွမ်ဵ

ုမ္ပဏီတစ်ခု
ဵမမီတို္ဓ

ျေင်သူ ဆိုသည်မှာ

ုိ ဆိုလုိသည်။

(

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

(ခခ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

အရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

ို ခန့်အပ်သညဴ် အချေ ိန်၌
ို ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီသည် အပိုငဵ် (၅)

်ေနလျှင်

ယင်ဵ၏ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊
(ဂဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

အရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်
အက

ို ေဆာင်ရွ

်ေနလျှင်ယင်ဵ၏ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ရပိုင်ခွငဴ် ဆိုသည်မှာ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

အမျေ ိုဵအစာဵ မျောဵတွင် အ
ေဆာင်ရွ
ုမ္ပဏီ

ျေုဳဵဝင်မပီဵ ထိရ
ု ပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵအာဵ အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆) အရ

်ခဲဴေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအတွငဵ် ေပဵေချေခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင်

ထိရ
ု ပိုင်ခွင်မ
ဴ ျောဵ

ိုလည်ဵ ဆ

်စပ် ေသာ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵရခခင်ဵ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင် ေအာ

ုမ္ပဏီ၏ေပဵရန်ရှိေသာ အာမခဳအ
ဦဵစာဵေပဵလျေ

် ေအာ

ိုဆိုသည်။

ဵမမီနှင်ေ
ဴ တာင်ဵခဳမှုမျောဵ

ို

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵခဳမှုမျောဵထ

်

်ပါအစဉ်အတိုင်ဵ ေပဵေချေရမည်ျွမ်ဵ

(၂) ထိ္ဓေ
ု နာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ထိအ
ု မိန့်ရရှိ ရန် ေလျှာ

ေ
် ဖာ်ခပပါ ေ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရရှိသညဴ် ေ

(၁) ဦဵစွာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင်သူ၏

်ထာဵခခင်ဵအတွ

(၃) ထိ္ဓေ
ု နာ

် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

(၄) ထိ္ဓေ
ု နာ

်

သ

ုမ္ပဏီသည် အပိုငဵ် (၆)

ဳေပဵ။

(၆) သ

(ခ)

ို ခန့်အပ်သညဴ် အချေ ိန်၌

်

ျွမ်ဵ

ုန်
ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ၊
ို တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ခဲဴခခင်ဵခဖစ်ပါ
ျေခဲဴေသာ တရာဵရုဳဵစရိတ်မျောဵ၊

ျေင်သူ၏ ဝန်ေဆာင်စရိတ်၊

ုမ္ပဏီမှ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုမီ အလုပ်လုပ်

ိုင်ခဲဴေသာ

်ဆိုင်သညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵေပဵရန်ရိှသညဴ် လုပ်အာဵခနှငဴ် လစာမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

အခခာဵေသာဝန်ေဆာင်စရိတ်မျောဵ၊
(၅) ထိ္ဓေ
ု နာ

်

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရိှသညဴ် ခွငဴ်ရ
(၆) ထိ္ဓေ
ု နာ

်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုမီ အလုပ်လုပ်

ိုင်ခဲဴေသာ သ

်ဆိုင်သညဴ်

်ဆိုငရ
် ာရပိုင်ခွငဴ်မျောဵ၊

်သ

်ဆိုငေ
် သာဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရိှသညဴ် အလုပ်မှရပ်နာဵခခင်ဵဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင်ဴ

်သ

်ဆိုငေ
် သာဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵခွငအ
် တွငဵ် ထိခို

မျောဵ၊
(၇) ထိ္ဓေ
ု နာ

တို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေလျော်ေ

ဵေငွမျောဵ၊

(၈) ထိ္ဓေ
ု နာ

်ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေ

(၉) ထိ္ဓေ
ု နာ

်နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အခခာဵေသာေ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵေသာ ေ
သည် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်တူညီမပီဵ

်နစ်နာမှု

ဵမမီမျောဵ၊

ဵမမီမျောဵအန

် အတန်ဵအစာဵတူညီေသာ ေ

ုမ္ပဏီတွငေ
် ပဵေချေရန်အတွ

မရှိသည်မှ အပ အခပညဴ်အဝေပဵေချေရမည်။ လုေ
ဳ လာ

ဵမမီမျောဵ။

် လုေ
ဳ လာ

်မှုမရှိလျှင် အချေ ိုဵ

ဵမမီမျောဵ

်ေသာ ပိုင်ဆိုငမ
် ှု
ျေခွဲေဝေပဵမည်။

ေ

ဵမမီမျောဵအေပ္ဒ တင်ရှိသညဴ်အတိုဵ

၁၉၇။ (

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မပီဵေနာ

်

်သိမ်ဵရာတွင် သ

ျေန်ရှိသညဴ်ပိုေငွတစ်ရပ်ရပ်

မခပုမီ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ
ထိုသ

ို

်ေသထင်ရှာဵခပသထာဵသညဴ် ေ

ုမ္ပဏီသည် အခခာဵေသာ

်သိမ်ဵမှုစတင်ခဲဴသညဴ်

်ေသထင်ရှာဵခပသထာဵသညဴ် ေ

ဵမမီမျောဵ

ိစ္စတစ်ခုခုအတွ

ို ေပဵဆပ်

် အသုဳဵခပုခခင်ဵ

ာလမျောဵအတွငဵ်

ဵမမီအတွ

် တင်ရှိေနသညဴ်အတိုဵ

(ခ)ဤပုဒ်မပါ အတိုဵအာဵ အဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်ရာတွင် မူရင်ဵေ

ို ေပဵဆပ်ရမည်။

ဵမမီမျောဵသည် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်

အတန်ဵတူညီသည်ခဖစ်ေစ၊ မတူညီသည်ခဖစ်ေစ အတိုဵေငွအာဵ ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵ တူညီစွာ
သတ်မှတ်ရမည်။
(ဂ) ေ

ဵမမီတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ဤပုဒ်မအရ ေပဵရမညဴ်အတိုဵနှုန်ဵသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ခခင်ဵမှလ၍
ွဲ ယင်ဵေ

ဵမမီအတွ

်သိမ်ဵ

် သတ်မှတ်သညဴ် အတိုဵနှုန်ဵခဖစ်သည်။ ထိုသို္ဓသတ်မှတ်ချေ

်မရှိပါ

နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အတိုဵနှုန်ဵခဖစ်သည်။
ေ

ဵမမီအဆငဴ် သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ

၁၉၈။ (

) ဤပုဒမ
် ပါ ေ

ုမ္ပဏီ

ဵမမီအဆငဴ်သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မမီရှင်၏ သေဘာတူညီချေ

ေပဵဆပ်ရမညဴ် သတ်မှတ်ေ

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ေ
ချေ

ဵမမီ၏

ို သတ်မှတ်အတိုငဵ် အတာတစ်ခုအထိ ေပဵ ဆပ်မပီဵမှသာလျှင် အခခာဵေသာ

ဵမမီတို္ဓအာဵ ေပဵဆပ်ေစ ခခင်ဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ဵမမီတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵေ

်အရ

ို ဆိုသည်။

) အရ မမီရှင်တစ်ဦဵ၏ ေ

ဵမမီအဆငဴ် သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵေ

်တွင် ပါဝင်ခခင်ဵမရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ထိသ
ု ေဘာတူညီချေ

်နှငဴ် သ

ာငဴ် ထိသ
ု ေဘာတူညီ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိသညဴ်မမီရှင်အာဵ

နစ်နာခခင်ဵခဖစ်ေစသညဴ် အတိုငဵ် အတာမှတစ်ပါဵ ဤအပိုင်ဵတွငပ
် ါဝင်သညဴ်
မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

မျှ ထိုသို္ဓေ

ဵမမီအဆငဴ် သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ

အာမခဳပဋိညာဉ်စာချေုပ်မျောဵမှ ရရှိေငွမျောဵ
၁၉၉။ (

)

ုမ္ပဏီသည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွ

ခဳစာချေုပ်ချေုပ်ဆိုခဲဴမပီဵေနာ
အာမခဳ
ုန်

ို ေလျှာ

်

ုမ္ပဏီ

ျေ ခဲဴေသာ

အဆိပ
ု ါထိခို
အခခာဵေ
(ခ) အာမခဳ

ုန်

ျေစရိတ်

် သူတစ်ပါဵထိခို
ဵ

ို နုတ်ပယ်လျေ

်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။

်ထာဵခခင်ဵ
်မှုအာမခဳ

ခဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီမှေပဵေလျော်သညဴ် အာမခဳေ

ို ထိခို

ို လ

်ခဳရရှိပါ

ို အာမခဳ

ုမ္ပဏီနှငဴ် အာမ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ
ထိအ
ု ာမခဳေ

် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ဵ

ခဖစ်ေစ၊

ို ရရှိနိုငရ
် န်အတွ

်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

် နစ်နာသညဴ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထဳေပဵရန် တာဝန်မျောဵအာဵ ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ

ဵမမီမျောဵထ
ုမ္ပဏီ

် ဦဵစာဵေပဵ ၍ ေပဵေချေရမည်။
ုမ္ပဏီသို္ဓေပဵရန် တာဝန်ရိေ
ှ သာ ေလျော်ေ

နစ်နာသညဴ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထဳေပဵရန် တာဝန်ရိှသညဴ်ပမာဏထ
ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သည် ထိတ
ု တိယပုဂ္ဂိုလ်မှရရန်

ဵပမာဏသည်

် ေလျောဴနည်ဵေနပါ

ထိခို
ပုဒမ
် ခွဲ (

ျေန်ရိှသညဴ် ေငွအာဵရပိုင်ခွငဴ် အခွငဴ်အေရဵ

ပိတ်ပင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။
ေ

ုမ္ပဏီ

ဵမမီနှငဴ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

ို စီရင်ခခင်ဵ

ို

်
)

သ

်ေသခဳအေထာ

၂၀၀။ (

်အထာဵခပသရန် ခွငဴ်ခပုသညဴ် ေ

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်ပွာဵေပ္ဒေပါ

မရှိသည်၊ စုဳစမ်ဵေပ္ဒေပါ
(ခ)

ို သ

ုမ္ပဏီ

်သည် သို္ဓမဟုတ် နစ်နာေ

်ေသခဳအေထာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵမှု ခပုေနသညဴ်

သ

်ေသခဳအေထာ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

်အထာဵ အခဖစ် ေအာ

အပိုငဵ် (၆) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

တာဝန် ရှိမှု

်သိမ်ဵေစရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

၂၀၁။ (

ို ေဆာင် ရွ

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ သို္ဓမဟုတ် ေ
ဵမမီ ပမာဏအာဵလုဳဵ
်ေသခဳအေထာ

်မချေမီ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ
်တည်ဵ

်ခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ်

်ေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ၊
်ေနစဉ်အတွင်ဵ ထိေ
ု တာင်ဵဆိုမှု သို္ဓမဟုတ်

ို

ယင်ဵေ

ဵမမီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵမပီဵ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိထဳသို္ဓ

ုမ္ပဏီ

ို ဆန့်

ျေင၍
်

်အထာဵ တင်ခပခွငဴ်မခပု ရ။

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵ

်အထာဵ

ို သ

ို

ုမ္ပဏီ

်ေသထင်ရှာဵခပသရန်ဆငဴေ
် ခ္ဒသညဴ်

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမန
ှု ှင်ဴသ
်စာတမ်ဵမျောဵ ပူဵတွဲလျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ ၎င်ဵတို္ဓ၏ေ

်ေသထင်ရှာဵခပသေစရမည်။

်အထာဵတင်ခပခခင်ဵ

်နှင်ဴအညီ အဆိပ
ု ါဆငဴ်ေခ္ဒခခင်ဵခဳရသညဴ် ထိမု မီရှငမ
် ျောဵသည်

ို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်စာရွ

အချေ ိန်အတွငဵ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ေသခဳအေထာ

မမီရှင်မျောဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵဦဵ

နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပဳစ
ု ဳတွင် ေ
်ေသခဳအေထာ

ုမ္ပဏီသို္ဓေပဵရန် တာဝန်ရှိသညဴ်

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ သ

ို သ

ို

်ခဲဴခခင်ဵ၊

ို ေဆာင်ရွ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူတို္ဓ

အခါတွင် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မျောဵ

ို

ို ေပဵေချေခဲဴမှုမရှိခခင်ဵ။

အေပ္ဒရှိ ၎င်ဵတို္ဓ၏ေ

သ

်လျှင်

ုမ္ပဏီသည် အပိုငဵ် (၅) သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ တစ်ဆ

ုမ္ပဏီသည် ထိခု ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

ေပဵေချေခခင်ဵမခပုေသဵ ပါ
ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု

ုမ္ပဏီ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင်တင်ခပခွငဴ်ခပုနိုငသ
် ည်-

(၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ေဆာင်ရွ

သ

်ပိုငဵ် မှ ေပ္ဒေပါ

်မျောဵနှငဴ်အညီ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအစီအစဉ်

ေ

ုမ္ပဏီအေပ္ဒေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵသည်

်ခဲဴသညဴ် အချေ ိန် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အချေ ိန်တွင်

ျေေသချော မှုရှိသည်

် ခိုင်လုဳေသာ အေနအထာဵ ရှိသည်

်ေနသညဴ်အချေန
ိ ် တွင် အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ

ုမ္ပဏီ

ဵမမီမျောဵနှငဴ်

်အထာဵအခဖစ် တင်ခပရန် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။

(၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေဆာင်ရွ

(ဂ)

်ခဖစ်သည်၊ တိ

ဵအတွ

်သိမ်ဵမှု စတင်ခခင်ဵမခပုမီ

ေပဵဆပ်ရန်ရှိသညဴ် ေ

်သိမ်ဵခခင်ဵစတင်ချေ ိန် သို္ဓမဟုတ် စတင်မပီဵေနာ

ဖျေ

(၂)

ုမ္ပဏီ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် အနာဂတ်အတွ

ေပဵရန်ရိှသညဴ် ေ

ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ခဲဴသညဴ် အေခခအေနမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵသည် လ
စသည်တို္ဓ

်သိမ်ဵမှုတိုငဵ် တွင်

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

်ဆိုင်သညဴ်

် သတ်မှတ်သညဴ်

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ မည်သညဴ်အချေ

သခဖငဴ် ေ

မျှ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုအာဵ သ

ထိ္ဓခု ပင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
မဆငဴ်ေခ္ဒခဲဴခခင်ဵ ေ
စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်ေ

်ေသထင်ရှာဵခပသခွငဴ်

်၏ေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ

ုမ္ပဏီနှင်ဴ

ို ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရမည်။

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု စ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိမှ ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေသထင်ရှာဵခပသရန်

ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ မခပုရ။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(ဃ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ဆငဴေ
် ခ္ဒခခင်ဵမရှိ

ို ပိတ်ပင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

) အရ သ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ာငဴ် ယင်ဵေ

(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ဖျေ

်

် သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ တရာဵရုဳဵ သို္ဓေလျှာ

်ချေမပီဵေနာ
်

ို မေ

်တွင် ထိုသူ
ျေနပ်လျှင် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ

်ထာဵနိုင်သည်။

အခပန်အလှန်သွင်ဵေငွနှငဴ် ခုနှိမခ် ခင်ဵ
၂၀၂။ (

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ယင်ဵ

ုမ္ပဏီထဳမှ ေ

်သိမ်ဵခခင်ဵေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် ေ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ေသာ

ုမ္ပဏီနှငဴ်

ဵမမီရရန်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု စ်ရပ်ခပုလုပ်ထာဵသူ ပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓအ

ာဵ

အခပန်အလှန်ေငွေပဵသွင်ဵမှု၊ အခပန်အလှန်ေငွထုတ်ယူမှု သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာအခပန်အလှန်
ဆ

်သွယ် ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵရှိသညဴ်အခါတွင်-

(၁) ေငွစာရင်ဵဆိုသည်မှာ ထိုအခပန်အလှန်ဆ
အခခာဵတစ်ဘ
(၂) တစ်ဘ

်သွယ် ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်ဘ

်မှ

်သို္ဓ ေပဵရမညဴ်အရာဟု မှတ်ယူရမည်၊

်မှ ေပဵေချေရမညဴ်ပမာဏသည် အခခာဵတစ်ဘ

်မှ ခပုလုပ်ေပဵရမညဴ်ပမာဏ တစ်ခုခုမှ

ခုနှိမရ
် မည်၊
(၃) ေငွစာရင်ဵ၏လ
အေထာ

်

ျေန်ေငွ

ို

ုမ္ပဏီ

ေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် ရရန်ရိှသည်တို္ဓအတွ

်သ

်ေသခဳ

်အထာဵအခဖစ် တင်ခပေစနိုင်သည်။

(ခ) လူတစ်ဦဵသည်

ုမ္ပဏီသို္ဓေငွေပဵသွင်ဵချေိန် သို္ဓမဟုတ်

မေပဵဆပ်နိုင်သူခဖစ်ေ

ုမ္ပဏီမှေငွရရှိချေ ိန်၌

ုမ္ပဏီသည်ေ

ဵမမီ

ာင်ဵ သိရှိမပီဵခဖစ်လျှင်ထိုသူသည် ဤပုဒ်မအရ ခုနှိမေ
် ပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခွင်ဴ

မရှိေစရ။
အချေ ိန်မီ သ

်ေသထင်ရှာဵမခပနိုင်သညဴ် မမီရှင်မျောဵ

၂၀၃။ တရာဵရုဳဵသည် မမီရှငမ
် ျောဵ

၎င်ဵတို္ဓ၏ေ

ို ဖယ်ထုတ်ရန်အခွငဴ်အာဏာ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ှုမျောဵ

ထင်ရှာဵခပရန် အချေ ိန်

ာလသတ်မှတ်ေပဵနိုငသ
် ည်။ သတ်မှတ်

နိုငလ
် ျှင်ယခင်

်ေသထင်ရှာဵမပီဵခဖစ်ေသာ ေ

သ

ဵမမီမျောဵ

ာလအတွင်ဵ သ

ို သ

်ေသထင်ရှာဵမခပ

ို ခွဲေဝေပဵရာတွင် ထိမု မီရှငအ
် ာဵ

ဖယ်ထုတ် ရမည်။
အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

ေ

ဵမမီအတွ

်သ

်ေသ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ တင်ခပခခင်ဵ

၂၀၄။ (

) ဤပုဒ်မသည် ေ

အာမခဳအ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်သညဴ်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ ေ

ုမ္ပဏီတစ်ရပ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီအေပ္ဒ သ

်ေသခဳအေထာ

်သိမ်ဵရာတွင်

်အထာဵ တင်ခပမှုနှငဴ်သ

်ဆိုင်

ေစရမည်။
(ခ) ေ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငသ
် ညဴ်

ုမ္ပဏီတစ်ရပ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခွငဴ်ရမမီရှငသ
် ည် ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေ

ဵမမီတစ် ရပ်အာဵ သ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အခခာဵနည်ဵအာဵခဖငဴ် သ
(ဂ) အာမခဳအ

်၊ ဤဥပေဒ၏ အခခာဵေသာခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေသထင်ရှာဵခပသခခင်ဵနှငဴ်သ

်မှလွဲ၍ အာမခဳ အ

်သိမ်ဵရာတွင် အာမခဳ အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိသညဴ် ေ

်ေသခဳ အေထာ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှငသ
် ည် ေ

ျေိုဵခဳစာဵ

် သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်သညဴ် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ
ဵမမီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အာဵလုဵဳ

ို

်အထာဵတင်ခပနိုငခ
် ွငဴ်မရှိေစရ။
ဵမမီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် သ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ

တင်ခပ ရာတွင် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပရမည်။
(ဃ) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ် အာမခဳအ
အ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မမီရှင်သည် အာမခဳထာဵသညဴ်ေ

မမီရှငမ
် ျောဵအ

ျေိုဵအတွ

် ၎င်ဵ၏အာမခဳ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ စွန့်လွှတ်ေပဵအပ်ခဲဴလျှင် အဆိပ
ု ါ

ဵမမီ၏ ပမာဏတစ်ခုလဳဵု အတွ

်သ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ

တင်ခပနိုင်သည်။
(င) အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

အာမခဳပစ္စည်ဵ

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေခဲဴမပီဵ အဆိပ
ု ါ ထုခွဲေရာင်ဵချေမှုသည်

သေဘာရိုဵခဖငဴ် သငဴ်ေတာ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵအရ ေဆာင်ရွ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵ ေရဵအရာရှိ

အသာဵတင်ပမာဏ

ို နှုတ်မပီဵ ေနာ

ေ
်

်ခဲဴေ

ာင်ဵ

ို

ျေနပ်လျှင် မမီရှင်သည် ထုခွဲေရာင်ဵချေခဲဴရာမှ ရရှိခဲဴသညဴ်

ျေန်ရှိသညဴ် ပမာဏအတွ

်သ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ

တင်ခပနိုင်သည်။
(စ) မမီရှင်သည် အာမခဳပစ္စည်ဵ
ယင်ဵ၏တန်ဖိုဵ
ပမာဏအတွ

ို ခန့်မှန်ဵတင်ခပနိုငမ် ပီဵ ထိုသို္ဓခန့်မှန်ဵထာဵသညဴ် တန်ဖိုဵ
်

ိုသာ သ

(ဆ) ပုဒမ
် ခွဲ (စ) အရ ေ
အေသဵစိတ်အချေ
(ဇ) အာမခဳအ

ိုထခ
ု ွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵ မခပုရေသဵပါ
်ေသခဳအေထာ

ဵမမီအတွ

်အလ

်သ

ျေန်ရှိသညဴ်

်အထာဵတင်ခပနိုင်သည်။

်ေသခဳအေထာ
ဵမမီအတွ

မမီရှင်သည် အာမခဳပစ္စည်ဵ၏ ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ
ေ

်

်အထာဵတင်ခပရာတွင် အာမခဳပစ္စည်ဵ၏

်မျောဵနှငဴ် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵပါဝင်ရမည်။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏
် ေ

တင်ခပခဲဴခခင်ဵခဖစ်ပါ

ိုနုတ်မပီဵေနာ

ိုနုတ်မပီဵ

မမီရှင်သည် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ

ဵမမီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် သ

်သ

်ေသခဳ အေထာ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ တင်ခပရာတွင်

ျေန်ရိှသညဴ်ပမာဏ

ိုသာ

ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်အလို္ဓငာှ
်အထာဵ

ို ေနာင်တွင်

ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်တင်ခပနိုင်သည်။
(ဈ)

ုမ္ပဏီ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒမ
် ခွဲ (ဇ) အရ ေ

အထာဵခပင်ဆင်ခဲဴသညဴ် မမီရှင်သည် ရပိုင်ခွင်ဴရှိသညဴ် ပမာဏထ
ပိုေနသညဴ်ပမာဏ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵမမီသ

်ပို၍ရရှိပါ

်ေသခဳအေထာ

်

ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိဘဲ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ ခပန်ေပဵရမည်။

(ည)

ုမ္ပဏီ

ဖ
ို ျေ

်သိမ်ဵရာတွင် ေ

ထိခု ပင်ဆင်ထာဵသညဴ် ေ
ဆ

်လ

ဵမမီသ

ဵမမီသ

်ေသခဳအေထာ

် ခွဲေဝမညဴ်ေငွပမာဏအန

ခပုလုပ်ခခင်ဵမခပုမီ ခဖညဴ်စွ
ခပင်ဆင်ချေ

်မတိုငမ
် ီ

(ဋ) အာမခဳအ

်အထာဵ၏ ပမာဏထ

်မှ ထိေ
ု လျောဴနည်ဵသညဴ် ပမာဏ

ခပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ခွဲေဝမှုတွင် အ

ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵထုတ်နုတ်မပီဵေနာ

ေ

ဵမမီသ

်

ျေိုဵသ

ိုေနာင်လာမညဴ်ခွဲေဝမှုမျောဵ
ဵမမီအေထာ

်အထာဵ

်ဆိုင်ခွင်မ
ဴ ရှိေစရ။

်ေသခဳအေထာ

ျေန်ရှိသညဴ်ပမာဏ

်နည်ဵ၍ရရှိပါ

်အထာဵ တင်ခပရာတွင် အာမခဳ

ို တင်ခပခဲဴခခင်ဵခဖစ်မပီဵ အဆိပ
ု ါ

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေရာ၌ ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵအတိုင်ဵရရှိခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင်

ထိခ
ု န့်မှန်ဵတန်ဖိုဵေနရာ၌ အမှန်တ
ထိေ
ု ဆာင် ရွ

်အထာဵ ခပင်ဆင်ခဲဴသညဴ် မမီရှင်သည်

်ရပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။ သို္ဓရာတွင် မမီရှင်သည် ေ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်

အာမခဳပစ္စည်ဵ

်ေသခဳအေထာ

်ချေ

ယ် ေရာင်ဵချေခဲဴသညဴ် အသာဵတင်ေငွ

်သည် ပုဒမ
် ခွဲ (ဇ) နှငဴ် (ည) တို္ဓအရ ေ

ဵမမီသ

ို အစာဵထိုဵရမည်ခဖစ်မပီဵ

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵ

ခပင်ဆင်ခဲဴမပီဵခဖစ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။
အာမခဳပစ္စည်ဵမျောဵအန
၂၀၅။

်မှ ဆ

်စပ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵမှုအစီအစဉ်

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

နှငဴ် သ

်ဆိုင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ သ

ဦဵစာဵေပဵရပိုင် ခွငဴ်မျောဵ
အာမခဳ

ို အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵမရှိပါ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ် ရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ထ

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ်ပစ္စည်ဵ
လ

်ဆိုင်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ

ို ထုခွဲေရာင်ဵ ချေ၍ရရှိေသာ အသာဵတင်ေငွအန

အာမခဳအ
၂၀၆။ (

်သိမ်ဵခခင်ဵ ခပုလုပ်သည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုလုပ်သည်ခဖစ်ေစ ဤပုဒ်မ

)
်ေရာ

အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိသူ၏

်မှ အဆိပ
ု ါ ဝန်ထမ်ဵမျောဵရရန်ရှိေသာေငွ

ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာခွငဴ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် ဝန်ထုပဝ
် န်ပိုဵခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵ

်ရယူထာဵခဲဴလျှင် သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ေရာင်ဵချေရန်က

ို

ိုဵစာဵခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ယင်ဵပစ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ပိုင်ရှင်၏အခွင်ဴအေရဵမျောဵ

ို အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်အသုဳဵခပုခဲဴမပီဵခဖစ်လျှင်ပင်

ဤပုဒ်မအရ ဝန်ထုပဝ
် န်ပိုဵ ခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု

ို တာဝန်မယူေ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပစ
ုဳ ဳနှင်အ
ဴ ညီ အေ
(ခ) ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ ေအာ
(၁) အ

ာင်ဵ

ာင်ဵနည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်

ာဵစာ ေပဵပိခု္ဓ ငင်ဵဆိုနိုင်သည်။

်ပါတို္ဓသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပဵို ခဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်-

ျေိုဵအခမတ်မရှိေသာ ပဋိညာဉ်စာချေုပ်၊

(၂) မေရာင်ဵချေနိုငေ
် သာ သို္ဓမဟုတ် အလွယ်တ
သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ူေရာင်ဵချေခခင်ဵ မခပုနိုင်ေသာ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ဵေပဵရန် တာဝန်တင်ရှိလာေစနိုငသ
် ညဴ် သို္ဓမဟုတ်

အခခာဵဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်လာေစ သညဴ် ခပုလုပ်မှုတစ်ခုခု။
(ဂ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ
(၁) ထိုသို္ဓထုတ်ေဖာ်ေ
အ

ို

်ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်။

ို တာဝန်မယူေ

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ရရန်ရှိေသာ

ာင်ဵ ေ

ညာချေ

ညာသညဴ်ေန့မှစ၍

်သည်-

ုမ္ပဏီတွငရ
် ှိမညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊

ျေိုဵစီဵပွာဵမျောဵနှငဴ် တာဝန်ရိှမှုမျောဵသည် ယင်ဵသိ္ဓု ထုတ်ေဖာ်ေ

ပစ္စည်ဵနှင်ဆ
ဴ

်နွှယ်၍ စတင် အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ေစရမည်။

ညာသညဴ် ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂) သို္ဓရာတွင်

ုမ္ပဏီအာဵ တာဝန်ရိှမှုတစ်ခုခုမှစွန့်လွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချေ

်အလိ္ဓင
ု ှာ လိုအပ်သညဴ်

အခါမှ တစ်ပါဵ အခခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵ
မထိခို

်ေစရ။

(ဃ) ေအာ
အေ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ

ျေ ိုဵသ

်ဆိုင်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

၎င်ဵမတိုင်မီ စာရင်ဵရှငဵ် ဖျေ

ေ

ာလသို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

ျော်လွန်

်ခဲဴသူမျောဵထဳသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍

်ထာဵခဲဴခခင်ဵ၊

(၂) ဤပုဒ်မအရ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ ထိုသို္ဓေလျှာ
်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

တာဝန်ရှိ မရှိ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန်ေလျှာ

၂၈ ရ

ာင်ဵ

ာဵစာအာဵ ထုတ်ဆငဴ်ေပဵပို္ဓခခင်ဵမခပုရ-

(၁) ပစ္စည်ဵတွင် အ
၎င်ဵ

ို

်ထာဵမှု

ထပ်မဳတိုဵခမှငဴ်ေသာအချေိန်

ုန်ဆုဳဵခဲဴသညဴ် တိုင်ေအာင် တာဝန်မယူေ

ာင်ဵေ

ို ခပုလုပ်သညဴ်ေန့မှ စတင်၍
ာလ

ညာချေ

ို
်အာဵ

ထုတ်ဆငဴ်မှုမခပုခဲဴခခင်ဵ။
(င) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ
ရှိသူ မည်သူ္ဓ

ာင်ဵ ေ

ညာချေ

်ထုတ်ခပန်ခခင်ဵေ

ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု

ိုမဆို ၎င်ဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု၏ အတိုငဵ် အတာတစ်ခုအထိ ၎င်ဵအာဵ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်အခဖစ် မှတ်ယရ
ူ မည်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု ူ၏ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုအတွ
ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင် သ

ငှာဵရမ်ဵသညဴ်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ
၂၀၇။ (

်ေသခဳအေထာ

်အထာဵအခဖစ် တင်ခပနိုင်သည်။

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ

) ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် လူမွဲထဳမှ

ထပ်ဆငဴ်အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အေပါင်ခဳသူအသီဵသီဵထဳသို္ဓ တာဝန်မယူေ
မိတ္တူ

ို ေပဵပိထ
ု္ဓ ာဵခခင်ဵမရှိပါ

အ

(ခ) ထိ္ဓုအခပင် ဤပုဒ်မခွဲအရ ေနာ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ဆုဳဵခငင်ဵဆိုချေ

ျေိုဵသ

်ေရာ

တာဝန်မယူေ

်မိတ္တူ ေပဵအပ်သညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ

ညွှန်

်မှုမရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် ယင်ဵ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် အ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုချေ

်ထာဵမှုမရှိပါ

ဲဴသို္ဓ ေလျှာ

ျေိုဵ သ

်ေရာ

်အတွငဵ်

်လွှာ

ို ခပုလုပ်မပီဵေသာ်လည်ဵ

်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ာဵနိုငသ
် ည်။

(ဂ) တရာဵရုဳဵ

ပုဒ်မ ၂၀၉ ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ညွှန်

ာဵသညဴ်အခါ ထိပ
ု ုဒ်မအရ ချေမှတ်ေပဵသညဴ် အမိန့်

အခပင် အငှာဵချေထာဵခခင်ဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အမမဲစွဲ

ပ်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အိမ်ငာှ ဵ၏ တိုဵတ

ေအာင်ေဆာင်ရွ

်လာသညဴ်

အခခာဵ

်မှုနှငဴ် အငှာဵချေထာဵမှုမှ ေပ္ဒေပါ

်

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

တာဝန်မယူေ
၂၀၈။ (

်

်မှုမရှိေစရ။

ထိပ
ု စ္စည်ဵ နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၀၉ အရ တင်ခပေလျှာ
အ

်

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ သာမန်အခွငဴ်အာဏာမျောဵ

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခငင်ဵဆိုသည်နှငဴ်တစ်မပိုင်န

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ပုဒ်မ ၂၀၆ အရ ပစ္စည်ဵ

် ဤပုဒ်မနှင်ဴ ပုဒ်မ ၂၀၉ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို တာဝန်မယူေ

်မျောဵသည် သ

ာင်ဵ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ခ) တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေအာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ေလျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်-

(၁) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵတွင် အ

ျေိုဵသ

(၂) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

်ဆိုင်မှုရှိသည်ဟု ေတာင်ဵဆိုသူ၊
ညာချေ

်အရ

င်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ်

တာဝန်မျေ ိုဵမဟုတ်ေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်တင်ရှိေနသူ။
(ဂ) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵ

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန်အတွ

် ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ

သငဴ်သည်ထင်ခမင် သညဴ် စည်ဵ
(၁) ယင်ဵပစ္စည်ဵ

ို ေအာ

မ်ဵချေ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ အပ်နှငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ်
်ထာဵသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်

်မျောဵသတ်မှတ်၍ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

ို ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏ယုဳမှတ်အပ်နှဳခဳရသူ၊

(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် တာဝန်ရှိမှု

ို လို

်နာရသူ သို္ဓမဟုတ်

ထိုသူ၏ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခဳရသူ။
(ဃ) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ေ

ရည်ရွယ်၍ ခပုလုပ်ပါ

ညာချေ

်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵမပီဵ လို

်နာရသူတစ်ဦဵ

ို ေလျော်ေ

ဵေပဵရန်

တရာဵမျှတမည်ဟု ထင်ခမင်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။
(င) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုမေ
ှု

၏အတိုင်ဵအတာ

ာငဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ခဳစာဵရသညဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု

ို ပုဒ်မ ၂၀၆ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ

ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ၏ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵရမည်။

(စ) ဤပုဒမ
် အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ပစ္စည်ဵအပ်နှဳသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ပါ
ေခပာင်ဵေရာ

ပစ္စည်ဵသည် တရာဵဝင်လွှဲ

်ရှိသွာဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေပဵ

တာဝန်ေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵခခင်ဵတို္ဓခဖငဴ် ဆ
ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵ

ို တာဝန်မယူေ

်လ

်ေဆာင်ရွ

မ်ဵခခင်ဵ၊

်ရန် မလိုအပ်ေစရ။

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ အခွငဴ်အာဏာ

မျောဵ
၂၀၉။ (

) ေအာ

်ပါသတ်မှတ်ချေ

်မျောဵ ခပုလုပ်သည်မှတစ်ပါဵ၊ တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီထဳမှထပ်ဆငဴ်

အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳသူအသီဵသီဵထဳသို္ဓ အငှာဵချေထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ

ို အပ်နှဳေစရန်

ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။ ထိုသူသည်(၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သညဴ်အချေ ိန်တွင် အငှာဵစာချေုပ်အရ

တာဝန်ရိှသညဴ် အတိုငဵ် တူညီေသာတာဝန်ရှိမှုမျောဵ၊ တာဝန်ယူမှုမျောဵ
(၂) လိအ
ု ပ်ပါ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

တစ်ဦဵတစ် ေယာ
တာဝန်ယူမှုမျောဵ

်

ျေငေ
် စရ၊

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သညဴ်အချေ ိန်တွင် အငှာဵစာချေုပ်အာဵ

ုိ တာဝန်ေပဵပါ

ို မဆန့်

ို မဆန့်

ုမ္ပဏီ

ထိသ
ု ူ

တာဝန်ရိှလာမညဴ်တူညီေသာ တာဝန်ရှိမမ
ှု ျောဵနှငဴ်

ျေငေ
် စရ။

(ခ) အငှာဵစာချေုပ်တွင် ပါဝင်သညဴ်ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ
ချေမှတ်ေသာအမိန့်အရ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ပစ္စည်ဵ

ျေိုဵသ

ိုသာ ပါဝင်သ

ဲဴသို္ဓ အ

်ေရာ

်မျောဵသည် အမိန့်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) နှငဴ်သ

်ဆိုင်မပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

မျောဵနှငဴ်အညီချေမှတ်ေသာ ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ အမိန့်
ထိပ
ု ုဒ်မ အရ ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်ခဖငဴ်
အ

ျေိုဵသ

ို လ

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင်

ယင်ဵသို္ဓေဆာင်ရွ
ုမ္ပဏီေ

ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊

်

ုမ္ပဏီ၏

ို ေဆာင်ရွ

ိုယ်စာဵလှယ်အေနခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

်ရာတွင် တစ်ဦဵတည်ဵခဖစ်ေစ၊
င်ဵလွတ်ေစလျေ

်ရန်

်ေစနိုငမ် ပီဵ

ုမ္ပဏီနှငဴ်ပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

ာငဴ်ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှငဴ်အ

မျောဵအာဵလုဵဳ မှ

်

်ခဳရန်ဆန္ဒမရှိသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်

်ဆိုင် ခွငဴ်အာဵ အငှာဵစာချေုပ်ရှိငှာဵရမ်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချေ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵ
(ဃ)

်သည် ထိပ
ု ုဒမ
် ခွဲအရလိုအပ်သညဴ် သတ်မှတ်ချေ

် အဆိပ
ု ါပစ္စည်ဵနှငဴ် ယင်ဵအေပ္ဒအ

ျေ ိုဵ ခဳစာဵခွငဴ်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်

တ
ို ရာဵရုဳဵသည်

ထိုသူထဳသို္ဓ အပ်နှငဵ် နိုင်သည်။
(င) ပုဒမ
် ခွဲ (

) နှငသ
ဴ်

်ဆိုင်မပီဵ

ုမ္ပဏီ

ိုအမှီခပု၍ ထပ်ဆငဴ်အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳ

သူအေနခဖငဴ် ေတာင်ဵဆိုေနသူမည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်
ခငင်ဵဆိုသညဴ် အခါ ထိုသူအာဵ ပစ္စည်ဵတွငရ
် ှိသညဴ် အ
တရာဵရုဳဵ
၂၁၀။ (

ပဋိညာဉ်စာချေုပ်မျောဵ

)

ို ပယ်ဖျေ

်ခခင်ဵ

ာငဴ် တာဝန်တင်ရှိေနသူ

သည် ပဋိညာဉ်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

်

ွ

ျေိုဵအခမတ် ခဳစာဵခွငဴ် ရှိသူ

ခဖစ်ေစ ေလျှာ

်ခခင်ဵအတွ

တသည်ဟု ယူဆေသာ နည်ဵလမ်ဵခဖငဴခ် ဖစ်ေစ စည်ဵ
ပယ်ဖျေ

်ခဳရန်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်အာဵလုဵဳ မှ ဖယ်ထတ
ု ်ေစရမည်။

ုမ္ပဏီနှင်ဴ ပဋိညာဉ်စာချေုပ်တစ်ရပ်ချေုပ်ဆိုမပီဵ ထိစ
ု ာချေုပ်အရ အ

ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် ထိစ
ု ာချေုပ်ေ

ိုလ

မ်ဵချေ

် နစ်နာေ

်ထာဵလာပါ

တရာဵရုဳဵ

ဵေပဵေစရန် ခဖစ်ေစ၊ တရာဵမျှ

်မျောဵသတ်မှတ်လျေ

် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်အာဵ

်ေစရန်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ခ) အထ

်ပါ အမိန့်အရ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင် ေပဵေချေရမညဴ်ေ

်အာဵ ေပဵအပ်ရမညဴ်နစ်နာေ
ဵမမီတစ်ရပ်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ထိသ
ု ူ

ဵ

ို

သ

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵ
်ေသထင်ရှာဵ

ခပသနိုင် သည်။
အမပီဵသတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵနှငဴ် ဖျေ
ုမ္ပဏီဖျေ
၂၁၁။ (

)

်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုမီ ေနာ
ုမ္ပဏီ၏

စာရင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် မည်သို္ဓေဆာင်ရွ

ရှင်ဵလင်ဵတင်ခပရန်
ေခ္ဒယူ

်ဆုဳဵအစည်ဵအေဝဵ

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ အခပညဴ်အဝ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

အမပီဵသတ် စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည်
အေလျော

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်ခဲဴသည်နှငဴ်

ို ေဖာ်ခပသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ သို္ဓမဟုတ်

် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ

်သိမ်ဵမပီဵသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န
ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စာရင်ဵ

်

ို မည်သို္ဓ

ို ခပုစုမပီဵေနာ

်

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒ

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ

ို

ျေငဵ် ပရမည်။

(ခ) အစည်ဵအေဝဵ

ျေငဵ် ပမပီဵေနာ

်ရ

်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်ဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

သည် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵ

ိုလည်ဵေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စာရင်ဵ၏မိတ္တူ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ

ိုလည်ဵေ

ာင်ဵ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ အစည်ဵအေဝဵအထေခမာ

ာင်ဵ၊

်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ

အနည်ဵဆုဳဵတ
မခပညဴ်မီေ

်ေရာ

်သူအေရအတွ

ာင်ဵ အတည်ခပုေဖာ်ခပသညဴ် စာ

ုမ္ပဏီအာဵ အမပီသတ်ဖျေ
၂၁၂။ (

်မခပညဴ်မီပါ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ်

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်အလ

ိုလည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ
်မျောဵ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်

) အရေပဵပို္ဓေသာ အချေ

်

ုမ္ပဏီအာဵခပန်လည်တည်ရှိေစခခင်ဵ

) ဤပုဒ်မသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

(ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵပါရှိသညဴ်အချေ

ထိစ
ု ာရင်ဵနှင်ဴအတူ လိအ
ု ပ်ေသာအေရအတွ

်အလ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ပုဒ်မ ၂၁၁ ပုဒမ
် ခွဲ
ိစ္စနှငဴ် သ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်မျောဵရရှိသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န

် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ေရဵသွငဵ် ရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓ မှတ်ပုတ
ဳ င်မပီဵသညဴ်ေန့မှ ၃ လ
ခပညဴ်ေခမာ

်သညဴ်ေန့တွင်

ုမ္ပဏီသည် အမပီဵသတ်ဖျေ

(ဂ) သို္ဓေသာ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ထင်ခမင်ယူဆသူ
သညဴ် ရ

်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ခဖစ်ေစ ေလျှာ

်ထာဵလာပါ

ခဖစ်ေစ၊ အ

ျေ ိုဵသ

အမပီဵသတ်ဖျေ

်ဆိုင်သူမှ ေလျှာ

်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သညဴ်

သငဴ်ေလျော်သညဴ် စည်ဵ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မ်ဵချေ

တရာဵရုဳဵသည်

်ထာဵလာပါ

တပ်ရို

်ပါ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

အရာရှိ

်သွငဵ် သညဴ် အမိန့်

ို

ို အလုပ်လုပ်

င
ို ်ရ

်၅ရ

်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵပို္ဓ

်ထာဵသူ၏ တာဝန်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွ
ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

်ရန်

ဵေငွ

်သိမ်ဵခခင်ဵ
်သိမ်ဵရာ၌

ုန်

ျေခဲဴသညဴ်စရိတ်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရန်

်သညဴ် ထုခွဲေရာင်ဵချေနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵမရှိဟု

ုမ္ပဏီသည်

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၆၈ အရ ခန့်အပ်ေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ဆလျှင် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို

ုမ္ပဏီအာဵေဆာလျေငစ
် ွာ ဖျေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ထာဵခခင်ဵမခပုမီ

) အရ ေလျှာ

မျောဵနှငဴ် ေ
ိုတင်အေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵထဳ ၁၄ ရ
ာင်ဵ

ာဵရမည်။

ထိုပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓအေ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ အေ

ာင်ဵ
ာင်ဵ

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်

်သိမ်ဵရန်အတွ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိသ
ု ို္ဓ ေလျှာ
က

ုမ္ပဏီမှတ်ပတ
ုဳ င်ရုဳဵတွင်

် ရမည်။

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

လုေ
ဳ လာ

်သိမ်ဵ

ိုလည်ဵ ခန့်ထာဵနိုင်သည်။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိသ
ု ူအာဵ

ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ
၂၁၃။ (

ုမ္ပဏီအာဵ အမပီဵသတ်ဖျေ

် ချေမှတ်နိုငမ် ပီဵ

ရန်တာဝန်သည် ထိုအမိန့်ချေမှတ်ေပဵေစရန် ေလျှာ
ွ

်ဆိုင်သူဟု တရာဵရုဳဵ

တရာဵရုဳဵသည်

ုမ္ပဏီအာဵ ခပန်လည်အသ

်မျောဵသတ်မှတ်လျေ

(င) အဆိပ
ု ါတရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်မိတ္တူ
်

ျေ ိုဵသ

ို ေရွှေ့ဆိုငဵ် ရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဃ) အခခာဵအ

ပျေ

်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

်ထ

်ထာဵရန် ရည်ရွယ်ေ

်ေနာ

်မ

်သိမ်ဵေရဵ

ခဖစ်ေစ ထင်ခမင်ယူ
်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ
ာင်ဵ

ို

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်

ျေေစဘဲ

ုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵပါ
ာဵရမည်။
ာဵလျှင်

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒမ
် ခွဲ (

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်

) အရ ေလျှာ

်ထာဵရန် တာဝန်မှလွဲ၍

ုမ္ပဏီ၊ မမီရှင်နှင်ဴ ေ

ဵမမီဆပ်ရသူမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ်တာဝန်မျောဵ ရပ်စဲမပီဵ

ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

) အရ ေပဵပိေ
ု္ဓ သာ ေလျှာ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ယင်ဵစာ
ေန့မှ ၃ လ
(င)

်

်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵမည်သူမဆို ပုဒမ
် ခွဲ

ာဵစာေပဵပိမု္ဓ ပီဵပါ

တရာဵရုဳဵမှ ေအာ

်ပါညွှန်

ာဵသညဴ်အမိန့်မျောဵ ရရှိနိုငရ
် န်

်ထာဵနိုငသ
် ည်-

(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ အေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(၂)

်ခဳရရှိသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ၏မမီရှငတ
် စ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ်
ေလျှာ

ို လ

ုမ္ပဏီသည် အမပီဵသတ်ဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ာင်ဵ

်

ို မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵေရဵသွင်ဵရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိုသို္ဓေရဵသွငဵ် မပီဵသညဴ်

ုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့တွင်

(ခ) အရ အေ

်ထာဵချေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴခခင်ဵ မရှိဘိသ

် သိမ်ဵနိုင်ေစရန်အတွ

ုမ္ပဏီအမပီဵသတ်ဖျေ

ဲဴသို္ဓ

် သတ်မှတ်ညွှန်

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်အ

ျေ ိုဵသ

ုမ္ပဏီအာဵ

ာဵခခင်ဵ၊

်ေရာ

်မညဴ်ေန့

ို ေရွှေ့ဆိုငဵ် ေ

ာင်ဵညွှန်

ာဵခခင်ဵ။
(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ

ာလေ

ျော်လွန်ေသာ်လည်ဵ အ

ျေိုဵသ

်ဆိုင်သူ

ုမ္ပဏီအာဵ

ုမ္ပဏီမျောဵ

မ်ဵချေ

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ တွင် ခပန်လည်အသ

်သွငဵ် သညဴ်အမိန့်အာဵချေမှတ်နိုင်သညဴ်အခပင်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ိုလည်ဵ ခန့်ထာဵနိုင်သည်။

(ဆ)

ုမ္ပဏီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ညွှန်

ာဵသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴပါ

ခဲဴသူသည် အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှစ၍ အလုပ်လုပ်
အရာရှိထဳ မှတ်ပုဳတင်နိုင်ရန်အတွ
(ဇ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဆ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

င
ို ်ရ

ထိအ
ု မိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
်၅ရ

်အတွင်ဵ အမိန့်မိတ္တူ

်ထာဵ

ို မှတ်ပုဳတင်

် ေပဵပို္ဓရမည်။
ို ခိုင်လုဳေသာအေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ

်

်ထာဵလာလျှင်

တရာဵ ရုဳဵသည် သငဴ်ေလျော်သညဴ် စည်ဵ
်သိမ်ဵေရဵအရာ ရှိ

်မျောဵသတ်မှတ်လျေ

ေလျှာ

ျေပ်တစ်သိန်ဵထ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲ လို

် မပိုသညဴ်ဒဏ်ေ

်နာရန် ပျေ

ဵေငွ

်

ို တပ်ရို

ွ

်ပါ

်ရမည်။

အခန်ဵ (၈)
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ုမ္ပဏီမျောဵနှငဴ်

ုမ္ပဏီအရာရှိမျောဵ

်သိမ်ဵစဉ်နှငဴ် ယင်ဵမတိုင်မီအလွဲသုဳဵစာဵခပုခခင်ဵ

ို ခပစ်ဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵနှငဴ် တရာဵစွဲဆိုအေရဵယူခခင်ဵ၊

အတုအပအခပုလုပ်မှု၊ လိမ်လည်မှုအတွ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၂၁၄။ (

)

်သိမ်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ လိမ်ညာမှုခပုလုပ်ခခင်ဵ

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မည်သူမဆို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ရပ်ရပ်

ို ေဆာင်ရွ

်ခပစ်မှုမျောဵ

်သိမ်ဵေနပါ

ုမ္ပဏီ၏ ယခင်

်သိမ်ဵမှုစတင်ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လ

်ခဲဴလျှင် ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်-

သို္ဓမဟုတ် လ

ာလအတွင်ဵ ေအာ

်ရှိ အရာရှိ

်ပါတစ်

(၁) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ပမာဏထ
အစိတ် အပိုငဵ် တစ်ခုခု

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵအာဵ ဝှ
ပုဳသဏ္ဌာန်ပျေ

ျော်လွန်ေသာ

ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုငမ
် ှု

ို လိမ်လည်လေ
ို သာသေဘာခဖငဴ် ေရွှေ့ေခပာင်ဵခဲဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီမှေပဵရန်နှငဴ် ရရန် ရှိေသာေ
(၂)

်ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်

ို ဝှ

ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ သ

်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ၊ ဖျေ

်သိမ်ဵထာဵခဲဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ေရာ

်မှုရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ဆ

်စပ်ေသာ

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝခခင်ဵ၊

်ယွင်ဵ ေစခခင်ဵ၊ လိမ်လည်အတုခပုလုပ်ခခင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵတွင်

လိမ်လည်စာရင်ဵသွငဵ် ခခင်ဵ၊
(၃) တစ်စုဳတစ်ဦဵမှ ထိသ
ု ို္ဓေဆာင်ရွ
(ခ) စွပ်စွဲခဳရသူသည်ေအာ
(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (
ေ

်ေနသည်

ိုသိလျေ

်နှငဴ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ။

ပ
် ါအတိုငဵ် ခုခဳေချေပနိုင်သည်-

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ၎င်ဵအေနခဖငဴ် လိမ်လည်အတုအပခပုရန် ရည်ရွယ်ချေ

်မရှိ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ၎င်ဵအေနခဖငဴ်

ထာဵရန် သို္ဓမဟုတ် ဥပေဒ
(၃) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို ဆန့်

ုမ္ပဏီ

ျေင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ

ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေန

်မရှိေ

ို ထိန်ချေန်

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ ၎င်ဵအေနခဖငဴ် လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵရန်

ရည်ရွယ်ချေ

်မရှိေ

ာင်ဵ သို္ဓတည်ဵမဟုတ်

ထိန်ချေန်ထာဵရန် သို္ဓမဟုတ် ဥပေဒ
(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ို ဆန့်

) အရ ခပစ်မှု

ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေနမှန်

ျေင်ရန်ရည်ရွယ်ချေ

်မရှိေ

ို

ာင်ဵ။

ျေူဵလွန်သူအာဵ ၁၀ နှစ်အထိ

ေထာင်ဒဏ်ချေမှတ်ရမညဴ်အခပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
၂၁၅။ (

)

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုလုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

တစ်ဦဵသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

(၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုေ
ိ ဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေနစဉ်
်ခဲဴလျှင်ခပစ်မှု

စီမဳ ခန့်ခွဲခဲဴခခင်ဵမှလ၍
ွဲ

်အလ

ုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ

က

်အရ

ုမ္ပဏီပိုငဆ
် ိုင်မှု

လုပ်ရိုဵလုပ်စဉ် လုပ်ငန်ဵမျောဵအရ

ို မည်သညဴ်နည်ဵခဖငဴ် မည်သူထဳ

စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည်

ို ခပည်စုဳမှန်

န်စွာ

်တွင်ရှိမပီဵ ဥပေဒအရ ၎င်ဵ

ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵ၏ မည်သညဴ်အပိုငဵ်

် သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ိုမဆို
်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ာဵသညဴ်အတိုငဵ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်မှုမရှိခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ုမ္ပဏီ

ီဵ

ုမ္ပဏီ

်ဝယ်တွင်ရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှု ေအာ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(၃)

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အရာရှိ

ည်သညဴ်အတိုငဵ် တင်ခပမှုမရှိ ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရိှသညဴ်
ညွှန်

်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်-

်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ

မည်သညဴ်အဖိုဵစာဵနာဵနှင်ဴ မည်သညဴ်အချေ ိန်
(၂) ၎င်ဵ၏ လ

ုမ္ပဏီ၏လ

်ဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ ေတာင်ဵဆိုချေ

အာဵလုဵဳ ၏ အေသဵစိတ်အချေ

မိမတ
ိ ို္ဓသိရှိယုဳ

ျေငဴ်ဝတ်ေဖာ

ပိုင်ဆိုင်မပီဵ ၎င်ဵ၏လ

ပ်မှုေအာ

်ဝယ်တွင်ရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ်၎င်ဵ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှု သို္ဓမဟုတ်

တ
် ွငရ
် ှိမပီဵ ဥပေဒအရ ၎င်ဵ

လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရိှသညဴ်

စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ အာဵလုဵဳ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ အရာရှိ

ညွှန်

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ သို္ဓမဟုတ်

ာဵသညဴ်အတိုငဵ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်မှုမရှိခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်
(၄) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵရာတွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

တင်ခပေတာင်ဵခဳခဲဴသည်

ို သိလျေ

်

်နှင်ဴ သို္ဓမဟုတ် ယုဳ

မမှန်

န်သညဴ် ေ

ည်ရန်အေ

ရှင်ဵလင်ဵေရဵအရာရှိထဳသို္ဓ တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာအေ

ာင်ဵ

ဵမမီတစ်ရပ်အာဵ

ာင်ဵရှိလျေ
ာဵရန် ပျေ

်နှင်ဴ စာရင်ဵ
်

ွ

်ခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်
(၅)

ုမ္ပဏီပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ေစသညဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵတစ်စုဳတစ်ရာတင်ခပမှု

(ခ) စွပ်စွဲခဳရသူသည် ေအာ
(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် သို္ဓမဟုတ်

သိုဝှ

ို ပိတ်ပင် တာဵဆီဵခခင်ဵ။

်ပါအတိုငဵ် ခုခဳေချေပနိုင်သည်-

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ ၎င်ဵအေနခဖငဴ်

လိမ်လည်အတုအပခပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချေ
(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (

ုမ္ပဏီအေပ္ဒ

်မရှိေ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၅) အရ ၎င်ဵအေနခဖငဴ်

်ထာဵ ရန် သို္ဓမဟုတ် ဥပေဒ

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ိုဆန့်

) အရ ခပစ်မှု

ာင်ဵ၊
ုမ္ပဏီ

ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေန

ျေငရ
် န် ရည်ရွယ်ချေ

်မရှိေ

ို

ာင်ဵ။

ျေူဵလွန်သူအာဵ ၃ နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချေမှတ်ရမညဴ် အခပင်

ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။
မမီရှင်မျောဵအာဵ မမှန်မ
၂၁၆။ (

)

န် တင်ခပခခင်ဵ

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

သို္ဓမဟုတ် ယခင်

အရာရှိသည် မမှန်မ

်သိမ်ဵရန် ေဆာင်ရွ

န်တင်ခပမှုခပုလုပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ်သ

တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုသညဴ်မမီရှငမ
် ျောဵ

လျှင် ဤပုဒ်မအရ ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်ရာေရာ

ို

(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

်ေနစဉ်အတွင်ဵ

) အရ ခပစ်မှု

်ဆိုင်သညဴ် သေဘာတူညီချေ
ို မမှန်မ

ုမ္ပဏီ၏ လ
ုမ္ပဏီ၏

်ရှိ

ိစ္စရပ်မျောဵ

် တစ်ရပ်ရရန် အလို္ဓငှာ

န်တင်ခပခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိမ်လည်ခခင်ဵခပု

်သည်။
ျေူဵလွန်သူအာဵ ၇ နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချေမှတ်ရမညဴ်

အခပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။
ဒါရို

်တာမျောဵနှငဴ် အရာရှိမျောဵ

ို အေရဵယူခခင်ဵ၊ တာဝန်မဲဴေသာ ဒါရို

်တာမျောဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်

သိမ်ဵေရဵအရာရှိမျောဵစသည်တို္ဓအေပ္ဒ တာဝန်တင်ရှိေစခခင်ဵ
၂၁၇။ (

)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ေနသူခဖစ်ေစ၊

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ေဆာင်ရွ

် ေနသူခဖစ်ေစ

်သိမ်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏အရာရှိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ဳေပဵခဖစ်ေစ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏ေငွေ

်ခဲဴသူခဖစ်ေစ၊

ဵတစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵပစ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

အလွဲအသုဳဵခပုခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ် လ

်ရှိရယူထာဵခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ် တာဝန်တင်ရှိလာလျှင်

မေလျော်မ

ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

န်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵခဖငဴ်

်

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်
သ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ေ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်လျှင် ဤပုဒ်မနှင်ဴ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မေလျော်မ

န် ေဆာင်ရွ

သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ်တာဝန်တစ်ခုခု သို္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ခုခု
ဆိုရာတွင်

ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ေဆာင်ရွ

်ေနသူခဖစ်ေစ

မေလျော်မ

န်ေဆာင်ရွ

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်
တစ်ဦဵဦဵ

ေလျှာ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ခခင်ဵ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော

ဳေပဵခဖစ်ေစ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

်ခဲဴသူခဖစ်ေစ၊

ို ထမ်ဵေဆာင်ခခင်ဵနှငဴ် သ

်ဆိုငေ
် နသညဴ်

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵ

ို ချေ ိုဵေဖာ

(ဂ) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်ခခင်ဵ

်ခခင်ဵတို္ဓလည်ဵ အ

ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် ေ
်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

်ချေ

်

ို စစ်ေဆဵနိုငမ် ပီဵ ထိသ
ု ူ

ို ေအာ

(၁) သငဴ်တငဴ်မျှတသည်ထင်သညဴ်အတိုဵနှုန်ဵခဖငဴ် ေငွေ
အစိတ်အပိင
ု်ဵတစ်ခုခု

) အတွငဵ်

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ

ျေေရာ

်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်၏

်ပါအတိုင်ဵ အတင်ဵအ

ပ်ခပုနိုင်သည်-

ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏

ို ခပန်ေပဵရန်၊ မူလအတိုင်ဵ ခပန်လည်ထာဵရှိေစရန် သို္ဓမဟုတ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ တင်ခပေစရန် သို္ဓမဟုတ်
(၂) မေလျော်မ

န်ေဆာင်ရွ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ်

အခခာဵ တာဝန်

ို ချေ ိုဵေဖာ

ထင်သညဴ်ေငွေ

ဵ

(ဃ)

ို

်မှုနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျော်ေ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓ ေပဵသွင်ဵေစရန်။

ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

မျောဵ

ို ယင်ဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

(ဂ) အရ ေလျှာ
(င) ေ
အ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ေဆာင်ရွ
ို စွန့်လွတ်ခဲဴမပီဵေနာ

ျေင်သ
ဴ ုဳဵနိုင်သည်။ ထိေ
ု လျှာ

လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵေသာ
ုမ္ပဏီ

် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပချေ

်ထာဵချေ

်မှတစ်ပါဵ ပုဒမ
် ခွဲ

်ထာဵပိုင်ခွင်ဴ

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်လွှာအေပ္ဒ ချေမှတ်မညဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်သညဴ် ၎င်ဵအတွ

ျေိုဵ မခဖစ်ထွန်ဵေစနိုင်သညဴ်တိုင် အထ

၂၁၈။

်ခဲဴသူအေပ္ဒ ေလျှာ

်ထာဵပိုငခ
် ွငဴ် မရှိေစရ။

ဵမမီဆပ်ရသူတစ်ဦဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ေလျှာ

သာ

ဵအခဖစ် သငဴ်တငဴ်မျှတသည်

်ပါအတိုင်ဵေလျှာ

်ထာဵပိုင်ခွင်ဴ

ို

ုန်သွယ်ခခင်ဵ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေနစဉ်

ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုသည်

ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ
် ျောဵ

ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵရန် ရည်ရွယ်၍

သို္ဓမဟုတ် လှညဴ်ခဖာဵလိေ
ု သာ ရည်ရွယ်ချေ

်ခဲဴေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ေလျှာ

အထ

်ေဖာ်ခပပါေဆာင်ရွ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

ာင်ဵေပ္ဒေပါ

်ပါ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

်ထာဵမှုအေပ္ဒတွင် တရာဵရုဳဵသည်

်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ို သိလျေ

်နှင်ဴပါဝင် လုပ်ေဆာင်ေနသူမျောဵအာဵ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓ သငဴ်ေလျော်သည် ဟု ယူဆသညဴ်ေငွေ
တာဝန်ရိေ
ှ

်

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။

သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵဦဵ
ဖျေ

်ခဖငဴ်

ာင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

ဵအာဵ ေပဵသွင်ဵေစရန်

်

မှာဵယွင်ဵ
၂၁၉။ (

ုန်သွယ်ခခင်ဵ

)အ

(၁)

ယ်၍-

ုမ္ပဏီတစ်ခုသည်

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

မှအပ အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် ဖျေ
(၂)

်တာ တစ်ဦဵသည်

ေရာ

်ရှိသွာဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်သညဴ်အခပင်၊

ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဒါရို

် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီမှာ ေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမစတင်မီ အချေ ိန်

ာလတစ်ခုအတွင်ဵ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်၍ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို ေရှာင်ရှာဵနိုင်ရန် အလာဵအလာမျောဵ မရှိေ

်သိမ်ဵမှုသို္ဓ

ာင်ဵသိရှိခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ထိုသို္ဓခဖစ်တန်ရာ သည်

ိုသိခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ေလျှာ

ုမ္ပဏီ ပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသိ္ဓု သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆသညဴ်ေငွေ

်ထာဵချေ

်အရ

ေပဵသွင်ဵေစရန် တာဝန်ရှိေ
(ခ) ေ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင၍
်

ဆီေလျော်သညဴ် အလာဵအလာမျောဵမရှိေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်သည် ေဆာင်ရွ

်သငဴ်ေဆာင်ရွ

် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ဖွယ်အလာဵအလာမျောဵ
်ခဲဴေ

ို ေရှာင်ရှာဵနိုငရ
် န်

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ သိရှိခဲဴသညဴ်အချေိန် သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓခဖစ်တန်ရာ

သိခဲဴရ သညဴ်အချေ ိန်တွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ရွ

ဵအာဵ

ာင်ဵ ထိုသူအေပ္ဒအမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵအတွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

ယုဳ

ည်ေ

်ထို

ို

်သညဴ်အတိုင်ဵ

ို အနည်ဵဆုဳဵခဖစ်ေစရန်ရည်ရွယ်၍
ျေနပ်လျှင် ထိသ
ု ူနှင်ပ
ဴ တ်သ

်၍

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) နှငဴ် (ခ) တို္ဓပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ေသချောေစရန်စိစစ်သငဴ်သညဴ် အေ
ချေမှတ်သငဴ်သညဴ်ဆုဳဵခဖတ်ချေ
ေဆာင်ရွ

်မျောဵအလို္ဓငာှ

်

်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵသည် သာမန်လုဳ္ဓလဝိရိယရှိသူတစ်ဦဵအေနခဖငဴ် သိရှိနိုငမ
် ညဴ်

ာင်ဵအရာမျောဵ ဟုတ် မဟုတ်

လု္ဓလ
ဳ ဝိရိယရှိသူတစ်ဦဵ

ေဆာင်ရွ

်သငဴ်သညဴ်

သိရှိမညဴ် သို္ဓမဟုတ် ေသချောေအာင် ေလဴလာစိစစ်ရမညဴ် သို္ဓမဟုတ်

(၁)

ုမ္ပဏီဒါရို

်တာတစ်ဦဵမှ ေဆာင်ရွ

်မညဴ် အေ

ာင်ဵအရာမျောဵ ခဖစ်သည်-

်သညဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ို သာမန်ဆင်ခခင်တတ်သူ

ထမ်ဵေဆာင်ပါလျှင် ရရှိလာနိုငမ
် ညဴ် အေထွေထွဗဟုသုတ၊

(၂) ထိဒ
ု ါရို

်တာတွင်ရှိသညဴ် အေထွေထွဗဟုသုတ၊

ုမ္ပဏီအမည် ခပန်လည်အသုဳဵခပုမှု
ုမ္ပဏီတစ်ခုသည်

်မညဴ်

်ပါ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အချေင်ဵမျောဵရှိသညဴ်

်ရှိရမညဴ် သို္ဓမဟုတ် အေရဵယူေဆာင်ရွ

တစ်ဦဵ

်ရှိရမညဴ် သို္ဓမဟုတ် အေရဵယူေဆာင်ရွ

ို စဉ်ဵစာဵရာတွင် ၎င်ဵ

ေရာ

)

သိရှိသငဴ် သို္ဓမဟုတ်

်မျောဵ နှငဴ် ထိသ
ု ို္ဓသိရှိရန် သို္ဓမဟုတ် ေသချောေစရန် စိစစ်ရန်အတွ

လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်မျောဵသည် ေအာ

၂၂၀။ (

်တာ

ာင်ဵခခင်ဵရာမျောဵ၊ ၎င်ဵအေနခဖငဴ်

သို္ဓမဟုတ် ေသချောေစရန်စိစစ်ရမညဴ် သို္ဓမဟုတ် ေရာ
အေ

ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

ို

ျွမ်ဵ

ျွမ်ဵ

ျေင်မှုနှင်ဴအေတွ့အက

ျေငမ
် ှုနှင်ဴ အေတွ့အက

ုဳ။

န့်သတ်ခခင်ဵ

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

် ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမဟုတ်ေသာ

နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေနခခင်ဵခဖစ်လျှင် သို္ဓတည်ဵမဟုတ် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

မပီဵခဖစ်လျှင် ထိစ
ု ာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်

ုမ္ပဏီအာဵစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်သိမ်ဵ

ုဳ၊

စတင်ေဆာင် ရွ

်သညဴ်ေန့ရ

ုမ္ပဏီ၏ဒါရို

်မတိုင်မီ ၁၂ လ

်တာအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို

်ခဲဴသူနှင်ဴ ဤပုဒ်မသည် သ

(ခ) ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ အမည်တစ်ခုသည် ေအာ

်ပါအချေ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်မျောဵအတွင်ဵ အ

ျေုဳဵဝင်လျှင် ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်အမည် ခဖစ်ေစရမည်(၁) ၁၂ လ

ာလအတွငဵ် မည်သညဴ်အချေ ိန်၌မဆို စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵသညဴ်

ုမ္ပဏီအခဖစ်

အမျောဵသိရှိမပီဵခဖစ်သညဴ်အမည်၊
(၂) ထို

ုမ္ပဏီနှငဴ် တွဲဖ

မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ
ျေေရာ

သ

ိုင်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထို

ုမ္ပဏီမှေဆာင်ရွ

်သညဴ်

ိုမဆို အသုဳဵခပုမပီဵ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အတွငဵ်

်သညဴ်အမည်နှင်ဴ ဆင်တူရိုဵမှာဵ ခဖစ်သညဴ်အမည်။

(ဂ) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
သညဴ်ေန့ရ

်လပ
ု ်

်အရမှတစ်ပါဵ

်မှစ၍ ၅ နှစ်တာ

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵမှု စတင်ေဆာင်ရွ

်

ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို ဤပုဒမ
် နှင်ဴ

်ဆိုင်သူသည်-

(၁) တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်အမည်ခဖငဴ် အမျောဵသိရှိေသာ အခခာဵ

ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရို

်တာမခဖစ်ေစရ

သို္ဓမဟုတ်
(၂) မည်သညဴ်နည်ဵနှငဴ်မဆို တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်အမည်ခဖငဴ် အမျောဵသိရှိေသာ
တိုဵချေဲ့ ခခင်ဵ၊ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုရာတွင် တို
ပါဝင်ေဆာင် ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သ

်ရို

သ

်ရာတွင် တို

်ရို

်ခဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝို

်၍ခဖစ်ေစ

်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှိေစရ သို္ဓမဟုတ်

(၃) မည်သညဴ်နည်ဵနှင်ဴမဆို တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်အမည်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ
ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ

်ခဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝို

်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

်၍ခဖစ်ေစ ပါဝင်ေဆာင်ရွ

ိုဆ

်လ

်

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင် ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

(ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ိုဆန့်

ျေင၍
် ေဆာင်ရွ

်ပါ

ထိုသူအာဵ ၂ နှစ်အထိ

ေထာင်ဒဏ်ခဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ခဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဵဳ ခဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။
အ

ျေငဴ်ပျေ

တာဝန်မေ
ဲဴ သာ အရာရှိမျောဵနှငဴ်
၂၂၁။ (
လ

)

ုမ္ပဏီ

်မှု

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ရှိအရာရှိတစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ်

မှုတစ်ခုခုနှင်ဴ မငိစွန်ဵေ

ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵနှငဴ် တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ
ို တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ

်သိမ်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ
ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵသည်

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်ပါ

ုမ္ပဏီ၏ ယခင် သို္ဓမဟုတ်
ုမ္ပဏီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ရာဇဝတ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်အရာ ရှိထဳ လွှအ
ဲ ပ်တင်ပန
ို္ဓ ိုင်သည်။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမှ ေတာင်ဵခဳ ေသာအချေ
ရရှိနိုင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵ
စစ်ေဆဵခခင်ဵနှငဴ်မတ
ိ ္တူ

ို

်အလ

်မျောဵနှငဴ်လုိအပ်သညဴ်စာရွ

ူညီပဳဴပုဵိ ေပဵရန်နှငဴ် ထိစ
ု ာရွ

ူဵယူလိုပါ

လိအ
ု ပ်သလို

်စာတမ်ဵမျောဵ

ူညီ ေဆာင်ရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ
ို

် ေပဵရမည်။

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ဤပုဒ်မအရ အေရဵယူေဆာင်ရွ
သည် သို္ဓမဟုတ် လ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ေအာ

်ရှိအရာရှိတစ်ဦဵဦဵ

ပုဒ်မ ၂၂၁ အရ ေပ္ဒေပါ

ို တာဝန်ေပဵအပ်ေဆာင်ရွ

ဳခပုချေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊

်

ေပဵအပ်နိုငစ
် ွမ်ဵရှိသညဴ်
ဥပေဒအက

်သညဴ် ရာဇဝတ်မှု၌ တရာဵခဳအခဖစ် မပါဝင်ေသာ စာရင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏ယခင်နှငဴ် လ

ူညီပဳဴပိုဵမှုအာဵ လုဵဳ

) အလို္ဓငှာ

်ရှိအရာရှိတိုငဵ် နှင်ဴ

ုမ္ပဏီ

ျေ ိုဵေ

ုမ္ပဏီ၏

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။

ိုယ်စာဵလှယ်ဆိုသညဴ်စ

ဳေပဵေရှ့ေနတစ်ဦဵဦဵနှငဴ်

စစ်အခဖစ်

်ေစနိုင်သည်။

ိုေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။

ိုယ်စာဵလှယ်တို္ဓ သည် တရာဵစွဲဆိုမှုနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵေသာ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်နိုင်

်သညဴ်တာဝန်မျောဵ

) ပုဒ်မ ၂၂၁ အရ အေရဵယူေဆာင်ရွ

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွ

) အရ အစီရင်ခဳတင်ခပသညဴ်အခါ သို္ဓမဟုတ် လွှဲအပ်တင်ပ္ဓိုလာသညဴ်အခါ မှတ်ပုဳတင်အရာ

ရှိသည် ခပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချေုပ်ရုဳဵ၏ အက
၂၂၂။ (

်ရာတွင် ၎င်ဵ

ာဵရပ်တွင်

ုမ္ပဏီ၏ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင် သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီ၏ အရာရှိဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ စာရင်ဵ

ခန့်အပ်ထာဵသညဴ်သူတစ်ဦဵဦဵပါဝင်သည်။
အခန်ဵ (၉)
ေ

လ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်

၂၂၃။ (

)

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ေ

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ပါဝင်သူအာဵလုဵဳ သည်

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ

ုမ္ပဏီ၏ ေ

်သိမ်ဵရာတွင် လ

ဵမမီနှင်ဴ တာဝန်ရိှမှုမျောဵ၊

အသုဳဵစရိတ်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရာတွင် ေငွေ
ေ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ

ေအာ

်ပါသတ်မှတ်ချေ

ဵလုဳေလာ

ာဵ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ

်မျောဵ

ို လို

ဵမမီေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရှိမှု

်နာေစလျေ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်
ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ၊ အခေ

ဵေငွမျောဵနှငဴ်

်မှုရှိေစရန်နှငဴ်

ို ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွ
်

ုမ္ပဏီတွင်

်ရန်အတွ

်

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓထညဴ်ဝင်ေပဵဆပ်ရန်

တာဝန်ရိေ
ှ စရမည်(၁) ယခင်
(

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူသည်-

) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵမစတင်မီ တစ်နှစ်ထ

ုမ္ပဏီ တွင်ပါဝင်သူအခဖစ်မှ ရပ်စဲခဲဴလျှင် ေ
(ခခ)

(ဂဂ) ဤဥပေဒအရ
ေပဵဆပ်နိုင်ဖွယ်မရှိေ

ုမ္ပဏီတွင်လ

ပါဝင်ခဲဴသူတစ်ဦဵသည် ေ
(၂) အစုရှယ်ယာခဖငဴ် တာဝန်
သို္ဓမဟုတ် ယခင်

ာလအတွငဵ်

် တာဝန်မရှိေစရ၊

်ပိုငဵ် ၌ ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ်

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်မရှိေစရ၊

်ရှိပါဝင်သူမျောဵ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

ျော်လွန်ေသာ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန်အတွ

ုမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအခဖစ်မှ ရပ်စဲခဲဴမပီဵေနာ

တာဝန် ရှိမတ
ှု စ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ

်ေ

ေတွ့ရှခ
ိ ဲဴလျှင်

၎င်ဵတို္ဓေပဵဆပ်ရန် ခဖစ်ေသာ ေ

ဵမမီ

ို

ုမ္ပဏီတွင် ယခင်

ဵမမီ ေပဵဆပ်ရာတွင်တာဝန်ရိေ
ှ စရမည်။
န့်သတ်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ

ုမ္ပဏီတွင်လ

ပါဝင်ခဲဴသူတစ်ဦဵအခဖစ် တာဝန်ရိှသညဴ် အစုရှယ်ယာမျောဵအတွ

်ရှိပါဝင်ေနသူ
် ေပဵေချေရခခင်ဵ

မရှိေသဵေသာ ေငွပမာဏထ
ေ

ဵမမီေပဵဆပ် ရန်အတွ

(၃) အာမခဳခဖငဴ် တာဝန်
သညဴ်အခါ

်ပိုမိုေသာ ေငွပမာဏ

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦဵထဳမှ

် ရယူခခင်ဵမရှိေစရ၊

န့်သတ်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီပင
ို ်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓ

တာဝန်ယူထာဵသညဴ် ပမာဏထ
(၄)

ို

ုမ္ပဏီတွင် ယင်ဵ

ုမ္ပဏီ

ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵ

်ပ၍
ို ၎င်ဵထဳမှ ေ

ဵ စသည်

ထို

ုမ္ပဏတ
ီ ွင် ပါဝင်သူသို္ဓ

ထိေ
ု ငွပမာဏ
ေနာ

ိုေ

ုမ္ပဏီ

ျေိုဵအခမတ် သို္ဓမဟုတ်

ာဵ ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်

ေပဵေချေရမညဴ် ေ

ဵမမီ ေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ

်ဆုဳဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ

် ရယူခခင်ဵ မရှိေစရ၊

ဲဴသို္ဓေသာ ေငွပမာဏတစ်ခုနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍၎င်ဵနှငဴ်

ပါဝင်သူမဟုတ်သညဴ် အခခာဵမမီရှင်တစ်ဦဵဦဵအ

်သိမ်ဵ

ထညဴ်ဝင်ရန်

ဵမမီေပဵဆပ်ရန်အတွ

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵသို္ဓ ေပဵေချေရမညဴ် အခမတ်ေဝစု၊ အ

အခခာဵေသာ ေငွေ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီတွင်

ိစ္စတွင် ထိေ
ု ငွပမာဏ

ို

ဵမမီအခဖစ် မှတ်ယူခခင်ဵမရှိေစရ၊ သို္ဓရာတွင်

ာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ

ို

်ရန်အလိ္ဓုငာှ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။

(ခ) အစုရှယ်ယာ မတည်ေငွရင်ဵပါရှိသညဴ် ခဳဝန်ချေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရာတွင် ထို

စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵသခဖငဴ်

်အာဵခဖငဴ် တာဝန်

န့်သတ်ထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အာဵလုဵဳ သည်

ုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓ ၎င်ဵ

တာဝန်ယူထာဵေသာ ပမာဏ အတွ

ုမ္ပဏီအာဵ

ုမ္ပဏီအာဵ

ထညဴ်ဝင်ရန်

် တာဝန်ရိှသညဴ်အခပင် ၎င်ဵပိုင်ဆိုင်ထာဵသညဴ်

အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေရ ခခင်ဵမရှေ
ိ သဵေသာ
ေငွပမာဏတစ်ရပ်ရပ်အတွ

်လည်ဵ ထညဴ်ဝင်ရန်တာဝန်ရိှသည်။

တရာဵရုဳဵ၏အာဏာမျောဵ
၂၂၄။ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ
မျောဵ
(

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူတို္ဓအေပ္ဒ
ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ

ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ
၂၂၅။

ယင်ဵ

ုမ္ပဏီ၏အခွင်ဴအေရဵမျောဵ

ာဵ ၎င်ဵတို္ဓအခွငဴ်အေရဵမျောဵ
ို သ

်ေသခဳအေထာ

ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ
အ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ သငဴ်ေလျောေ
် သာအမိန့်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

)ေ

(ခ) ေ

်ပါ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ လ

ာဵတွင်လည်ဵေ

ာင်ဵ၊

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ
ို ညှိနှိုငဵ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ။

်အထာဵအခဖစ် အသုဳဵခပုခခင်ဵ

်သိမ်ဵသညဴ်အခါ

ုမ္ပဏီပိုင် စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴ စာရင်ဵ

်ဝယ်ရှိ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵသည် ေ

ုမ္ပဏီနှင်ဴ ေ

ုမ္ပဏီ အာဵစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဦဵစွာအခမင်အာဵခဖငဴ် ခိုင်မာသညဴ် သ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ

်သိမ်ဵသညဴ်
်ေသခဳအေထာ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ

ာဵတွင်လည်ဵေ

ာင်ဵ

ိစ္စရပ်အာဵလုဳဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှန်

န်မပီဵ

်အထာဵမျောဵ ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယန
ူ ိုငသ
် ည်။

အခန်ဵ (၁၀)
မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်
မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်

ုမ္ပဏီ၏အဓိပ္ပာယ်

်ခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီမျောဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

၂၂၆။ မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်
မရှိသညဴ်
ခပည်ပေ

ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငဳ

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမဟုတ်သညဴ် အခခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ေ

ာ်ပိုေရဵရှငဵ် ၊

ာ်ပေ
ို ရဵရှငဵ် ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွ့ဲ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒအရ

တည်ေထာင်ထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်
မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်
၂၂၇။ (

ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ

ုမ္ပဏီ

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ို ဆိုသည်။
်သိမ်ဵခခင်ဵ

) ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ်သ

တင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်

်မျောဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵတွင်ေအာ

ိုလို

မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိေသာ နိုငင
် ခဳ ခာဵ

်နာလျေ

ုမ္ပဏမ
ီ ျောဵ ခဖစ်သညဴ်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်

ျေုဳဵဝင်သ

ိစ္စတွင် သ

်မျောဵနှင်ဴ အခခာဵ

်ဆိုငေ
် စနိုင်သည်။

်ဆိုင်သညဴ်ပုဂ္ဂလိ

အခပည်

်ဆိုငေ
် စနိုင်သည်။

ို ဆုဳဵခဖတ်ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်
ိုင်ရာေနရာအာဵ

်သိမ်ဵနိုင် မပီဵ

်မျောဵအာဵလုဵဳ သည် မှတ်ပုဳ

်ေဖာ်ခပပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

် လိအ
ု ပ်သလို အ

ခပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင်မျောဵနှငဴ် လိုအပ်သလို သ
(ခ) တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုငခ
် ွငဴ်

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်ဆိုင်သညဴ် ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ

တည်ဆဲဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ုမ္ပဏီတစ်ခု

ုမ္ပဏီ၏အဓိ

ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ထာဵရှိသညဴ် ရုဳဵေနရာခဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရ မည်။
(ဂ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ် မည်သညဴ်

ုမ္ပဏီမဆို ဤဥပေဒအရ ဆန္ဒအေလျော

်ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

မရှိေစရ။
(ဃ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်
ဖျေ

ုမ္ပဏီ

ိုေအာ

ပ
် ါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

်သိမ်ဵနိုငသ
် ည်-

(၁)

ုမ္ပဏီ

ို အမပီဵသတ်ဖျေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(၂)

ုမ္ပဏီသည် ေ

(၃)

ုမ္ပဏီ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

်သိမ်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ

်နိုငမ
် ှု ရပ်စဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ေနခခင်ဵ၊

ဵမမီေပဵဆပ်နိုငခ် ခင်ဵ မရှိခခင်ဵ၊

ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵသည် တရာဵမျှတမှုရှိသည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ထင်ခမင်

ယူဆခခင်ဵ။
ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုင်ငဳ၏ခပင်ပတွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်

ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵ

ခခင်ဵ
၂၂၈။ ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုငင
် ဳ၏ခပင်ပတွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်
အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ လုပ်
ယင်ဵ
ခဖစ်ေစ၊

ိုငေ
် ဆာင်ရွ

်ရာမှ လုပ်ငန်ဵမျောဵရပ်စဲသာွ ဵသညဴ်အခါ

ုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်ဵတည်ရှိသညဴ် နိုငင
် ဳ၏ဥပေဒမျောဵအရ ထို
ုမ္ပဏီခဖစ် တည်မှုရပ်စဲသွာဵခဲဴလျှင်ခဖစ်ေစ ထို

ုမ္ပဏီအခဖစ် ဤဥပေဒအရ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ုမ္ပဏီသည် ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုငင
် ဳ
ုမ္ပဏီအာဵဖျေ

်သိမ်ဵခဲဴမပီဵခဖစ်လျှင်

ုမ္ပဏီအာဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်

်သိမ်ဵနိုင်သည်။

်သိမ်ဵေစသညဴ်အမိန့်အရ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵရမညဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵ

၂၂၉။ မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်

ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်လျှင် တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
ထို

ုမ္ပဏီ၏ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်ပတ်သ

အေရဵယူေဆာင် ရွ
ဆ

်လ

်နှင်ဴ တရာဵရုဳဵ

်ချေ

်ေဆာင်ရွ

်တစ်ရပ်ရပ်

်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ခဲဴမပီဵ

ချေမှတ်သညဴ် စည်ဵ
်၍ ေ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ

ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ

ို စတင်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵမခပုရ။
အပိုင်ဵ (၈)
တစ်သီဵပုဂ္ဂလလူမွဲခဳခခင်ဵ
အခန်ဵ (၁)
မိမိဆန္ဒအေလျော

ေ

်အစီအစဉ်မျောဵ ခပုလုပ်ခခင်ဵ

ဵမမီေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိေသာ မမီစာဵအေပ္ဒတွင် အေရဵယူေဆာင်ရွ
သ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

၂၃၀။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အ

်ခခင်ဵအာဵ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ

်မျောဵသည် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵခဖစ်သညဴ်မမီစာဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏မမီရှင်မျောဵ

ာဵ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

်အစီအစဉ်ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊ ယင်ဵ၏ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

မည်ခဖစ်မပီဵ ဤအပိုငဵ် တွငပ
် ါရှိသညဴ် အခခာဵေသာအခန်ဵမျောဵရှိ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
နည်ဵလမ်ဵတ

ျေ လူမွဲခဳယူေစသညဴ်လပ
ု ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ၊ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုတို္ဓနှင်ဴ သ

်ဆိုငေ
် စရ

်မျောဵသည် ထိမု မီစာဵအာဵ
်မှုမျောဵနှငဴ် သ

်ဆိုငေ
် စရမည်။

တရာဵရုဳဵ၏ဆိုင်ဵငဳဴမန
ိ ့်
၂၃၁။ (

) သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်မမီစာဵတစ်ဦဵသည် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အစီအစဉ်တစ်ရပ်

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်လိုပါ

်မျောဵနှငဴ်အညီ မိမဆ
ိ န္ဒ အေလျှာ

ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန်တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်

ထာဵနိုင်သည်။
(ခ) မမီစာဵမှတင်သွငဵ် ေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာေလျှာ
ခွငဴ်ခပုချေ

်မရှိဘဲ ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ထပ်မဳေလျှာ

(ဂ) ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် အတည်ခဖစ်ေနသညဴ် အချေ ိန်

်ထာဵမှု မပီဵခပတ်ခခင်ဵမရှိေသဵမီ တရာဵရုဳဵ၏

်ထာဵခခင်ဵမခပုရ။

ာလအတွငဵ် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

မရှိေစရ(၁) မမီစာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ ေလျှာ
ဆ

်လ

် ေဆာင်ရွ

တရာရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

(၃) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ
်ခခင်ဵ၊ ဒီ

လ
်

်ေဆာင်ရွ

်မျောဵ

ို မမီစာဵမှ လို

်ခွငဴ်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵ

်နာရန်ပျေ

်

်ခခင်ဵမှအပ မမီစာဵေပ္ဒတွင် အခခာဵမှုခင်ဵမျောဵ

ရီအတည်ခပုရန်ေလျှာ
်ထာဵခခင်ဵ

ွ

အငှာဵချေထာဵသညဴ်ဥပစာ

်ခခင်ဵမှအပ ခပန်လည်သိမ်ဵယူခခင်ဵ၊

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေလျှာ
ဆ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

ာငဴ် အိမ်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အိမ်လခရထို

ေဆာင်ရွ

ို တင်သွင်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵ၊

(၂) အိမ်ငှာဵရမ်ဵခခင်ဵဆိုငရ
် ာ စည်ဵ
ေ

်ထာဵမှု

်ထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ
ိုစတင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵမခပုေစရမညဴ်အခပင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ

ို သိမ်ဵဆည်ဵ ခခင်ဵ။

်မှုမျောဵ
ို

်

ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်နိုင်သညဴ် အေခခအေနမျောဵ
၂၃၂။ (

) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါအေခခအေနမျောဵနှငဴ်

ို

်ညီပါ

ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်

ို

ထုတ်ေပဵရမည်(၁) မမီစာဵသည် ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ရန်ရည်ရွယ်ချေ

်ရှိေ

(၂) ထိအ
ု ဆိခု ပုလွှာ
သတ်မှတ်ချေ

ို စတင်ေလျှာ

ီဵ

ို ေလျှာ

ို ေလျှာ

ို ေဆာင်ရွ

်

်လွှာနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ခပထာဵခခင်ဵ၊

်ထာဵေသာေန့တွင် မမီစာဵသည် လူမွဲအခဖစ် ခဳယူရန်အတွ

်

(ခ) မမီစာဵ၏အဆိခု ပုလွှာ
်အ

ို လ

ာလအတွင်ဵ မမီစာဵ

အလာဵတူ

်ထာဵခဲဴမှု မရှိခခင်ဵ၊

အဆိခု ပုလွှာ၌ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ပ်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

အေထာ

မ်ဵ

်ထာဵသညဴ်ေန့မှ မပီဵခဲဴသညဴ် ၁၂ လတာ

်ထာဵမှုမျေိုဵ

(၄) မမီစာဵ
က

ာင်ဵနှငဴ် အဆိခု ပုလွှာမူ

် အစီအစဉ်

်နှငဴ် ခပညဴ်စုဳသူခဖစ်ခခင်ဵ၊

(၃) ထိုသို္ဓေလျှာ
ေလျှာ

်မျောဵနှငဴ်အညီ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

မိမိဆန္ဒအေလျော

် အစီအစဉ်

ို

်ေပဵရန် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူခခင်ဵ။
်ခဳစဉ်ဵစာဵခခင်ဵနှငဴ် အေ

ူခဖစ်ေစမည်ဟုယူဆပါ

ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ

တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်

်ခခင်ဵခပုရာတွင်

ို ထုတ်ေပဵနိုင်သည်။

(ဂ) ထိုသို္ဓ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ဤအခန်ဵ၌ခဖစ်ေစ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင်ခဖစ်ေစ ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်
ထာဵေသာတာဝန်မျောဵမှ မမီစာဵအာဵ ေလျောဴေပါ္ဓေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အချေ

်မျောဵ

တန်ဖိုဵ
ေ

ို ထညဴ်သွင်ဵချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။ သို္ဓရာတွင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ

ို သိသာထင်ရှာဵစွာေလျောဴ

ျေေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိခို

တရာဵရုဳဵ
်

ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်သည် ယင်ဵအမိန့်

ုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့တွင် အ

ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ေလျှာ

်ထာဵမှု၏ အ

၂၃၃။ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ရရှိရန် ေလျှာ
(

်ေစခခင်ဵ မရှိတန်ရာေ

်ပါပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ

ာင်ဵ
်ထာဵမှုအေပ္ဒ

ို ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှစ၍ ၂၈

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု ရပ်စဲေစရမည်။

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုမျောဵ

်ထာဵဆဲ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို-

) အိမ်ငှာဵရမ်ဵခခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵ
ေ

ိစ္စအလို္ဓငာှ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ၏

ျေနပ်လျှင် ထိသ
ု ို္ဓထညဴ်သွင်ဵချေမှတ်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။

(ဃ) အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် အထ
ရ

င်ဵလွတ်ခွငေ
ဴ် ပဵခခင်ဵခပုသညဴ်

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

ာငဴ် အိမ်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အိမ်လခရထို

အငှာဵချေထာဵသညဴ်ဥပစာ

်မျောဵ

ို မမီစာဵမှ လို

်နာရန်ပျေ

်

ွ

်မှုမျောဵ

်ခွငဴ်ရှိေသာ အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏ခွင်ခဴ ပုချေ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမှအပ

ခပန်လည်သိမ်ဵယူခခင်ဵမခပုရ၊
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵပိုငပ
် စ္စည်ဵ
ဝရမ်ဵ

ပ်သိမ်ဵဆည်ဵ

တွင် ေဆာင်ရွ

ို ဝရမ်ဵ

ပ်သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ာေရာင်ဵချေခခင်ဵမခပုေစရန် တာဵခမစ်နိုင်သညဴ်အခပင် ထိမု မီစာဵ၏ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ

်ေနေသာ အေရဵယူေဆာင်ရွ

အခခာဵေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေလျှာ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ဒီ

်ထာဵမှု

ရီ အတည်ခပုမှု သို္ဓမဟုတ်

ို ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊

(ဂ) ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ

်ထာဵခဲဴေ

သညဴ်အခါ တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ထိေ
ု ဆာင်ရွ

်မှု မျောဵ

သတ်မှတ်၍ ဆ

ာင်ဵ သ

်ေသခဳအေထာ

်အေပ္ဒတွင် အေရဵယူေဆာင်ရွ

်လ

်ေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

) ဤအခန်ဵအရ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

အစီစဉ်က

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ
ီဵ

ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေနေသာ တရာဵရုဳဵသည်
မ်ဵချေ

်မျောဵ

်ခခင်ဵ ခပုလုပ်နိုင်သည်။

အဆိုခပုခဳရသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အာဵ အေ

ို တင်ခပလာ

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆေသာ စည်ဵ
မမီစာဵ၏ အဆိုခပုချေ

၂၃၄။ (

်အထာဵတစ်ရပ်ရပ်

်

ျေင်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ

်အစီအစဉ်ခပုလုပ်ရန် အဆိခု ပုလွှာတွင် ယင်ဵအဆိုခပုချေ

်ရန်နှင်ဴ က

ီဵ

ပ်ရန်အလို္ဓငာှ တစ်စုဳတစ်ဦဵ

်

ို

ပ်သူ အခဖစ်ခန့်ထာဵရန် ေဖာ်ခပပါရှိရမညဴ်အခပင် ထိသ
ု ူသည် အပိုငဵ် (၃)
်မျောဵအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ

်ရန်

အရည်အချေငဵ် ရှိသူခဖစ်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ
သ

်ေရာ

်ထာဵချေ

်ေ

ာငဴ် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်

ို ချေမှတ်ခဲဴမပီဵေနာ

်မှု ရပ်စဲခခင်ဵမရှမ
ိ ီတွင် အဆိခု ပုခဳရသူသည် ေအာ

အစီရင်ခဳစာ

်ပါအချေ

ျေုိ ဵ

်မျောဵ ပါဝင်သညဴ်

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ခပရမည်-

(၁) မမီစာဵ၏ အဆိခု ပုလွှာပါအစီအစဉ်မျောဵအေပ္ဒ သေဘာတူညီချေ
အေ

် ထိုအမိန့်၏အ

ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ

်ရန်

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏ထင်ခမင်ယူဆချေ

ျေ ိုဵေ

်ရရှိရန်နှငဴ်

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာရှိမရှိနှင်ဴ

်၊

(၂) မမီစာဵ၏အစီအစဉ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှင်မျောဵ
စဉ်ဵစာဵဆင်ခခင်နိုင်ေစရန်အခွငဴ်အေရဵေပဵသငဴ် မသငဴ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏ထင်ခမင်ယူဆချေ
(ဂ) အဆိခု ပုခဳရသူ

အစီရင်ခဳစာ

ိုခပုစုနိုငရ
် န်အလို္ဓငာှ မမီစာဵသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

်။

ို

အဆိခု ပုခဳရသူအာဵ ေပဵအပ်ရမည်(၁) မမီစာဵအဆိခု ပုတင်ခပသညဴ် မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော
စာရွ

်အစီအစဉ်၏ အချေ

်အလ

်မျောဵ ပါဝင်ေသာ

် စာတမ်ဵမျောဵ၊

(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာနည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ဆငဴ်ဆိုထာဵသညဴ် အချေ
ေသာမမီစာဵ၏လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေ

(၃) ဤပုဒမ
် အရ တင်ခပေသာ စာရွ

(ဃ) အဆိုခပုခဳရသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေ ိုဵေ

်မျောဵအေပ္ဒ ရှင်ဵလင်ဵေခဖ
ျွမ်ဵ

်မျောဵပါဝင်

်၊

စ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ခပုလုပ်ေသာ အဆိခု ပုခဳရသူ၏ ေမဵခမန်ဵချေ
ခပင်ဆင်တင်ခပနိုငရ
် န်အတွ

ညာချေ

်အလ

ျေင်သူမှ ေလျှာ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ
ာဵချေ

်ထာဵလာပါ

် အချေ ိန်ပိုမိုရရှိေစရန် တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴ

ာလ

်မျောဵ။
အစီရင်ခဳစာ

ို

ို တိုဵခမှင်ဴသတ်မှတ်

ေပဵနိုင်သည်။
(င) မမီစာဵ၏အဆိခု ပုချေ

်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵမှ လ

အဆိခု ပုခဳရသူ၏ အစီရင်ခဳစာ

ို လ

်ခဳစဉ်ဵစာဵနိုင်ေရဵ အခွင်အ
ဴ လမ်ဵ

်ခဳရရှိမပီဵေနာ

ို ေပဵသငဴ်ေ

် ယင်ဵအစီရင်ခဳစာအေပ္ဒ တရာဵရုဳဵမှ

ာင်ဵ

ေ

ျေနပ်လျှင် မမီစာဵ၏အဆိုခပုချေ

အချေ ိန်

်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ

လ

်ခဳစဉ်ဵစာဵနိုင်ေစရန် အလို္ဓငှာ ထိအ
ု မိန့်

ာလ အတိုငဵ် အတာ တစ်ခုအထိတိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ရန် ညွှန်

(စ) အဆိခု ပုခဳရသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ၏ ေလျှာ

ာဵနိုင်သည်။
်ထာဵချေ

်အရ ေအာ

်ပါအေခခအ

ေနတစ်ရပ်ရပ် ခဖစ်ေပ္ဒေနသည်ဟုယူဆလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်

ိုရပ်စဲေစနိုင်သည်-

(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ တာဝန်မျောဵ

်

(၂) အခခာဵအေ
တင်ခပရန်

ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ

ျေ ိုဵေ

မမီစာဵ၏အဆိုခပုချေ
၂၃၅။ (

(၁) အာမခဳအ

လို

(

်

်နှငဴ်အဆိုခပုခဳရသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
်မျောဵအရ မမီစာဵ

်ပါသတ်မှတ်ချေ

ွ

ခ
် ဲဴခခင်ဵ၊

ို မမီရှင်မျောဵထဳ
ျေင်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ
်အစီ

်မျောဵ ပါဝင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ်ခွငဴ်

်မရှိဘဲ ၎င်ဵရရှိထာဵေသာ

ို ထိခို

်ဆိုင်သညဴ်ဦဵစာဵေပဵမမီရင
ှ ်၏ သေဘာတူညီချေ
ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်

) ဦဵစာဵေပဵေ

ျွမ်ဵ

အဆိခု ပုတင်ခပေသာ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်တစ်ဦဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

လဒ်တစ်ရပ်ရပ်

်ရန် ပျေ

ာငဴ် မမီစာဵ၏အဆိုခပုချေ

အာမခဳပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ
(၂) သ

်နာေဆာင်ရွ

ာင်ဵ ဆီေလျော်မှုမရှိခခင်ဵ။

) ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အစဉ်တွင် ေအာ

ို မမီစာဵ

်ေစသညဴ်သတ်မှတ်ချေ

်မျောဵ၊

်ခဖငဴ် ေပဵေချေခခင်ဵမှအပ ေအာ

်ပါအ

ျေုိ ဵရ

ိစ္စရပ်မျောဵ-

ဵမမီမဟုတ်ေသာ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်

ို ဦဵစာဵေပဵေ

ဵမမီအစီအစဉ်၌

အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် သတ်မှတ်ေပဵေချေခခင်ဵ၊
(ခခ) ဦဵစာဵေပဵမမီရှင်တစ်ဦဵ

ို ေ

ဵမမီေပဵဆပ်သညဴ် ပမာဏသည်

အခခာဵဦဵစာဵေပဵမမီရှငတ
် စ်ဦဵအာဵ ေ

ဵမမီေပဵဆပ်သညဴ် ပမာဏထ

်ပိုမိုနည်ဵပါဵေသာ

အချေ ိုဵအစာဵခဖငဴ် ေပဵဆပ်ခခင်ဵ။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ အဆိခု ပုခဳရသူမှ အစီရင်ခဳစာ

ို ခပုစုနိုင်ရန်မမီစာဵသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

ိုေပဵအပ်ရ

မည်(၁) မမီစာဵ

၎င်ဵအဆိခု ပုတင်ခပသညဴ် မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

ခပုလုပ်တင်ခပလိုသညဴ် စာရွ

်အစီအစဉ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍အေခခခဳအခဖစ်

စ
် ာတမ်ဵမျောဵ၊

(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာနည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ဆငဴ်ဆိုထာဵသညဴ်အချေ
ေသာ မမီစာဵ၏လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေ

(၃) ဤပုဒမ
် အရ တင်ခပေသာ စာရွ
ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမှ

ရှင်ဵလင်ဵေခဖ

ာဵ ချေ

ျေ ိုဵေ

ရ

ျွမ်ဵ

်မျောဵ ပါဝင်

်၊

စ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အဆိခု ပုခဳရသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ခပုလုပ်ေသာေမဵခမန်ဵချေ

်မျောဵအေပ္ဒ

်မျောဵ။

(ဂ) မမီစာဵသည် လူမွဲခဳရန်ေလျှာ
ခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ညာချေ

်အလ

်ထာဵနိုင်သညဴ် အရည်အချေငဵ် ခပညဴ်စုဳေ

ျေငသ
် ူမှ ယူဆလျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ စာရွ

် အတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

တိုဵခမှင်ခ
ဴ ွင်ခဴ ပုသညဴ် အချေ ိန်

ာင်ဵ အဆိခု ပုခဳရသညဴ် လူမွဲ

်စာတမ်ဵမျောဵရရှိမပီဵေနာ
ာလအတွင်ဵ

၎င်ဵ၏အစီရင်ခဳစာနှင်ဴအတူ မိမသ
ိ ေဘာအစီအစဉ်နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ အဆိခု ပုခဳရသညဴ်

် ၁၄

ို

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူ

တွင်ေဖာ်ခပထာဵေသာစာရွ

အထ

်ပါ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)

်စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် ေ

ညာချေ

်မျောဵ၏ မိတ္တူမျောဵ

ို မမီရှင်မျောဵထဳ

သို္ဓေပဵရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ေရဵသာဵပို္ဓသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အချေ

်အလ

(၁) မမီစာဵ
အေ

ျေင်သူ၏ အစီရင်ခဳစာတွင် ေအာ

ဆန္ဒအေလျော

်တင်ခပလာေသာ အဆိခု ပုလွှာပါအစီအစဉ်မျောဵ

ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ

်ရန်

ျေ ိုဵေ

ို

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာရှိေ

ာင်ဵ

်၊

(၂) မမီစာဵ၏ေငွေရဵေ

ဵေရဵအေခခအေန

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵ၍မမီစာဵ၏ ဆန္ဒအေလျော

်တင်ခပ

လာေသာအဆိုခပုလွှာ

ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵသည် မမီစာဵအာဵ လူမွဲခဳေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵထ

မမီရှင်မျောဵ အတွ

ဵမမီခပန်လည်ရရှိရန်ပိုမိုေ

်ေ

မိမိ၏ထင်ခမင်ယူဆချေ

ဤပုဒ်မနှင်ဴအညီ အစီရင်ခဳစာ

ာင်ဵ

ို တင်သွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵ

တိုဵခမှင်ဴသတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

) တရာဵရုဳဵမှ အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် ညွှန်

(ခ) အဆိခု ပုခဳရသူ

ာင်ဵ

ျေင်ဵပရန် ဆငဴ်ေခ္ဒခခင်ဵ

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
အေ

်ထာဵပါ

်အာဵ တရာဵရုဳဵ

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
၂၃၆။ (

ာင်ဵမွန်ေသာ အလာဵအလာရှိေ

်

်။

(င) အဆိခု ပုခဳရသူမှ ေလျှာ
ေသာေန့ရ

ျေငဵ် ပမညဴ်ေန့ရ

ာဵထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် အဆိခု ပုခဳရသူ၏ အစီရင်ခဳစာတွင်
်၊ အချေိန်နှငဴ်ေနရာမျောဵ

လိပ်စာသိရှိသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵအာဵလုဳဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓ ဖိတ်

ို ေဖာ်ခပ၍ ေခ္ဒယူ

ို အစည်ဵအေဝဵသို္ဓ တ

ျေငဵ် ပရမည်။

်ေရာ

်ရန်

ာဵရမည်။

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်မျောဵ

) ပုဒ်မ ၂၃၆ အရ ဆငဴေ
် ခ္ဒေသာ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် မမီစာဵမှတင်သွင်ဵေသာ အစီအစဉ်

ိုသေဘာတူခခင်ဵရှိမရှိ ဆုဳဵခဖတ်ရမည်။
(ခ) တင်ခပေသာအစီအစဉ်

ို ထိအ
ု စည်ဵအေဝဵတွင် မမီစာဵ၏သေဘာတူညီချေ

်ခဖငဴ် ခပင်ဆင်ချေ

်မျောဵ

ခပုလုပ်၍ အတည်ခပုနိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငအ
ဴ် ညီ ခပင်ဆင်ထာဵေသာ အစီအစဉ်အပါအဝင် ဤအခန်ဵအရ မမီစာဵမှ
တင်သွငဵ် ေသာ အစီအစဉ်အေပ္ဒ ေ

ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ၅၀ ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် မမီရှငစ
် ုစုေပါင်ဵ အေရအတွ
အဆိပ
ု ါအစီအစဉ်
ဆုဳဵခဖတ်ချေ
၂၃၈။ (

်ပါ

်မျောဵ ပါရှိရမည်-

မိမိ၏ထင်ခမင်ယူဆချေ

၂၃၇။ (

ျွမ်ဵ

်မျောဵ

ို

န့်

ွ

်

်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ

်ခခင်ဵမရှိလျှင် အတည်ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ခပခခင်ဵ

) မမီစာဵ၏အစီအစဉ်အေပ္ဒ မမီရှငမ
် ျောဵ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်၏ ၅၀ ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်ပိုေသာ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ချေမှတ်မပီဵေနာ

် အဆိခု ပုခဳရသူသည်

ို-

(၁) ၎င်ဵမှ လိပ်စာသိရှိေသာ မမီရှင်မျောဵအာဵလုဵဳ ထဳသို္ဓ အသိေပဵအေ

ာင်ဵ

ာဵရမည်၊

(၂) တရာဵရုဳဵသို္ဓလည်ဵ အစီရင်ခဳတင်ခပရမည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါ အစီရင်ခဳစာသည် မမီစာဵ၏ အစီအစဉ်

ို အတည်မခပုေ

ာင်ဵ

အစီ ရင်ခဳစာခဖစ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ဆငဴ်ထာဵေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်
ပယ်ဖျေ

်နိုင် သည်။

အတည်ခပုခခင်ဵ၏ အ
၂၃၉။ (

) မမီရှင်မျောဵ

အစဉ်

ို

ျေိုဵသ

်ေရာ

ခပင်ဆင်ချေ

်မှုမျောဵ

်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ခပင်ဆင်ချေ

ို အတည်ခပုလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ

ိုယ်တိုင် သို္ဓမဟုတ်

် အစီ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ခ) အတည်ခပုထာဵေသာအစီအစဉ်သည် ေအာ
(၁) ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵအာဵ

်မပါဘဲခဖစ်ေစ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒ စည်ဵေနှာင်အာဵရှိေစရမည်-

ျေငဵ် ပခဲဴခခင်ဵ ရှိသည်ခဖစ်ေစ မရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ ထိုသို္ဓ

ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ် တ

်ေရာ

်ခဲဴပါ

ျေင်ဵပခဲဴပါ

ဆငဴ်ေခ္ဒေသာ

အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵ ပိုင်ခွငဴ်ရှိသူအာဵလုဵဳ ၊
(၂) ၎င်ဵသည် အစည်ဵအေဝဵ
တ

်ေရာ

ျေင်ဵပမည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို လ

်ခဳရရှိခဲဴလျှင်

်ခွင်ဴရရှိမညဴ်သူ။

(ဂ) အစီအစဉ်သည် အ

ျေိုဵသ

အစဉ်အရ ေပဵေချေရမညဴ်ေ

်ေရာ
ဵမမီ

်မှု ရပ်စဲသညဴ်အခါ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ေဖာ်ခပထာဵသူထဳသို္ဓ အစီ

ို ေပဵေချေခခင်ဵမခပုရေသဵသည်သာမ

ထိုသို္ဓရပ်စဲသွာဵမှုသည်

အချေ ိန် မေစဴမီ မပီဵဆုဳဵခခင်ဵမဟုတ်လျှင် မမီဵစာဵသည် အစီအစဉ်အရ ေပဵရမညဴ်ေ

ဵမမီ

ို

ယင်ဵအချေ ိန်မှစတင်၍ ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရှိေစရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မ ၂၃၅ အရ မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ အဆိခု ပုခဳရသူ
ခပညဴ်သညဴ်ေန့ရ

်အထိ မမီစာဵနှငပ
ဴ် တ်သ

ုန်ဆုဳဵ သညဴ်ေန့ရ
မိမိဆန္ဒအေလျော
၂၄၀။ (

) ေအာ

်မှစတင်၍ အ

် အစီအစဉ်
်ပါအေ

သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

ာင်ဵ
်ပိုသူမျောဵ

ျေိုဵသ

အစီရင်ခဳစာ

်၍ အတည်ခဖစ်ေနေသာဆိုငဵ် ငဳဴမိန့်သည် ထို
်ေရာ

ို အတည်ခပုသညဴ်ဆုဳဵခဖတ်ချေ

က

ို မမီရှင်မျောဵ

ီဵစွာ ေသာ နည်ဵလမ်ဵမ

(၃) မမီစာဵသည် ေ
(ခ) ဤပုဒ်မအရ ေအာ
(၁) မမီရှင၊်
(၂) မမီစာဵ

ိုယ်တိုင၊်

(၃) အဆိခု ပုခဳရသူ။

်အေပ္ဒ

န့်

ွ

်တင်ခပခခင်ဵ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအန
တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

အစီအစဉ် တစ်ခုသည် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ၏ အ

်မှတစ်ဦဵ

်ထာဵနိုငသ
် ည််

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ို ရရှိထာဵသညဴ် မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော
ို ထိခို

်

်ေစခခင်ဵ၊

စဉ်ဵစာဵဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ၊ သေဘာတူညီချေ
ျေမှုရှိခဲဴခခင်ဵ၊

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်သူ မဟုတ်ခခင်ဵ။
်ေဖာ်ခပပါတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ

ာလ

်မှု ရပ်စဲေစရမည်။

(၁) ဤအခန်ဵနှငဴ်အညီမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ
(၂) ထိအ
ု စီအစဉ်

ို ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴသညဴ်ေန့မှစ၍ ၂၈ ရ

်ထာဵနိုငသ
် ည်-

် ရယူခခင်ဵခပုရာတွင်

်

(ဂ) ပုဒ်မ ၂၃၈ ပုဒမ
် ခွဲ (
ရ

်ေ

အေ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ အစီရင်ခဳစာအာဵ တရာဵရုဳဵသိ္ဓု တင်ခပသညဴ်ေန့မှ ၂၈

ျော်လွန်သညဴ်အခါ သို္ဓမဟုတ် ထိပ
ု ုဒ်မ၏ ပုဒမ
် ခွဲ (
ာင်ဵ

ာဵစာ

ို မရရှိ ခဲဴသညဴ်

ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (
ချေ

ိစ္စ၌ စတင်သိရှိသညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

်ေ

ျော်လွန်သညဴ်အခါ

်ထာဵခွငဴ် မရှိေစရ။

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေ

်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵမှ ေ

ခဖစ်ေစ အာဵလုဵဳ

) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ

ျေနပ်လျှင် ေအာ

ာင်ဵခပချေ

်တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေလျှာ

်ပါအေရဵယူေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵအန

်ထာဵ

်မှ တစ်ရပ်ရပ်

ို

ိုခဖစ်ေစ ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အတည်ခပုချေ

်အာဵ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်ဆိုငဵ် ခခင်ဵ၊

(၂) တင်ခပခဲဴေသာ မူလအဆိခု ပုချေ
သုဳဵသပ် နိုငေ
် ရဵအတွ
တစ်စုဳတစ်ေယာ

် သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်အဆိုခပုချေ

် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

်အာဵ ညွှန်
်

ို ထပ်မဳေခ္ဒယူ

ို ခပန်လည်စိစစ်

ျေငဵ် ပရန်

ာဵ ခခင်ဵ။

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ညွှန်
ခပင်ဆင်အဆိုခပုချေ

်တစ်ရပ်

ာဵမပီဵေနာ

ို တင်ခပရန် ရည်ရွယ်ချေ

် မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို မမီစာဵအေနခဖငဴ်

်မရှိေ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

တရာဵရုဳဵ သည် မမီရှငမ
် ျောဵမှ အတည်ခပုခဲဴေသာ သေဘာတူညီချေ

်မျောဵ

ထင်ခမင်ယူဆလျှင်
ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵေစရန်

သို္ဓမဟုတ် ရပ်ဆိုင်ဵ ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ညွှန်
ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမန
ိ ့်
သ

်ေရာ

ာဵသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ထိမု မီစာဵနှင်ပ
ဴ တ်သ

ို သတ်မှတ်သညဴ်

ာလ အတိုငဵ် အတာအထိ ဆ

်ေစ ရန်အမိန့် သို္ဓမဟုတ် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်အသစ် တစ်ရပ်

်လ

်အ

်၍

ျေိုဵ

ိုထညဴ်သွင်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဆ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) နှငဴ်အညီ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁)
အရ ခဖစ်ေစ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵ၏ ယခင်သေဘာတူညီချေ

်

ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ

သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ရပ်ဆိုင်ဵခခင်ဵ ခပုလုပ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါေဆာင်ရွ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆသညဴ် ေနာ

ာဵသညဴ်အမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

ဆိုပါ

ေဆာင်ရွ

်နိုငခ
် ဲဴမည်မဟုတ်ေသာ

(ဇ) ဤပုဒမ
် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ချေ
၂၄၁။ (
ခုခု

်စဉ်

်ခဲဴသညဴ်

်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ိစ္စရပ်မျောဵ၊

မမီစာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် အတည်ခဖစ်ေနခဲဴမည်
ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ ေဆာင်ရွ

်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ ထိုသေဘာတူညီချေ

်ခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ခဖစ်ေစ နည်ဵလမ်ဵမ

်မျောဵအရ မမီရှင်မျောဵ

မမှန်မ

်တွဲညွှန်

အတည်ခပုထာဵသညဴ် အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွ

(၂) ထို

ထိုသို္ဓေဆာင်ရွ

်ဆ

်ချေ

ေပဵခဲဴေသာ အတည်ခပုချေ

်မျောဵ။

်ရရှိရန် ေဆာင်ရွ

ျေမှုတစ်ရပ်ရပ်ေ

်သည်ပျေ

်ချေ

်ရာတွငခ် ဖစ်ေစ၊

ာငဴ် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵ

်ခပယ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

န် တင်ခပခခင်ဵ

) မမီစာဵသည် အစီအစဉ်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ
ို ခပုလုပ်လျှင် ဤပုဒ်မပါခပစ်မှု

(၁) မမှန်မ

န် တင်ခပခခင်ဵ၊

ို

ျေူဵလွန်ရာေရာ

်သည်-

် ရရှိရန်အတွ

် ေအာ

်ပါတစ်

(၂) လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိေ
ု သာ သေဘာခဖငဴ်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဆာင်ရွ

်ရန်ပျေ

်

ွ

်

ခခင်ဵ။
(ခ) မမီစာဵ၏အဆိခု ပုချေ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

ို မမီရှင်မျောဵမှ အတည်ခပုခဲဴခခင်ဵ မရှိေသာ်လည်ဵ ပုဒမ
် ခွဲ (

် မျောဵသည် မမီစာဵအေပ္ဒ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

) ပါ

်ေစရမည်။

(ဂ) မမီစာဵသည် ဤပုဒ်မအရ ခပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ခခင်ဵခဳရလျှင် ၎င်ဵအာဵ ခုနစ်နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်ခဖစ်ေစ၊
ျေပ်သိန်ဵငါဵဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ခဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵခဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။
တာဝန်ပျေ
၂၄၂။ (

်

ွ

်ေသာ မမီစာဵအာဵ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ

) အစီအစဉ်

ို မမီရှင်မျောဵ

အတည်ခပုသညဴ်အခါ ဤပုဒ်မသည် သ

(ခ) အစီအစဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီစာဵသည် ခပစ်မှုေ
သူ သို္ဓမဟုတ် က

ီဵ

ပ်သူသည် ေအာ

(၂) လိအ
ု ပ်သညဴ် အချေ

်အလ

ာင်ဵအရ တာဝန်ရိှသည်ဟု ေတွ့ရှရ
ိ လျှင် အဆိုခပုခဳရ

်ပါအတိုငဵ် ချေ

(၁) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ အစီရင်ခဳတိုင်

်ချေင်ဵအေရဵယူေဆာင်ရွ

်မျောဵနှင်ဴ စာရွ

အစီအစဉ်မျောဵ သတ်မှတ်
၂၄၃။ ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ူအညီမျောဵ

်စာတမ်ဵ အေထာ

်အထာဵမျောဵ

်အ

ိုေပဵခခင်ဵ။

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ မမီရှင်မျောဵ

အတည်ခပုခဲဴသညဴ် အစီအစဉ်တစ်ရပ်သည် ပုဒ်မ

်ခခင်ဵမရှိေသဵမီ အ

) အစီအစဉ်

ဤပုဒ်မသည် သ

ျေိုဵသ

်ေရာ

ို အေ

ို မမီရှင်မျောဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ခခင်ဵနှငဴ် က

ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ေ

ပ်ခခင်ဵ

ီဵ

်ရှိထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ အဆိခု ပုခဳရသူ

ပ်သူဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

ိုယ်တိုငခ် ဖစ်ေစ၊ မမီရှငတ
် စ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအ
ီဵ

ီဵ

်ဆိုင်ေစရမည်။

အာဵ အစီအစဉ်က
အစီအစဉ်က

်မှု ရပ်စဲသွာဵသညဴ်အခါ ယင်ဵအစီ

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ အတည်ခပုသညဴ်အခါ

(ခ) အစီအစဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵအာဵ လ
(ဂ) မမီစာဵ

်၍ အခပညဴ်အဝ

ာလမတိုငမ
် ီ မပီဵဆုဳဵသွာဵသည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

အတည်ခပုထာဵသညဴ် အစီအစဉ်
၂၄၄။ (

်ေပဵခခင်ဵ၊

ာလမတိုင်မီ မပီဵဆုဳဵခခင်ဵ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

အစဉ်သည် သတ်မှတ်

ို

ူခပု ေဆာင်ရွ

၂၃၉ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ်အညီ တာဝန်ရှိသူမျောဵအာဵလုဵဳ နှင်ဴ ပတ်သ
အေ

်ရမည်-

ာဵခခင်ဵ၊

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ထဳ ေပဵအပ်ခခင်ဵနှငဴ် လိုအပ်သလို အေထာ
(၃) လိုအပ်ေသာ အခခာဵအ

်ဆိုင်ေစရမည်။

ပ်သူ၏ ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ျေနပ်မမ
ှု ရှိ ပါ

ေလျှာ

်

ွ

ျေိုဵသ

်ဆိုင်သူ တစ်ဦဵဦဵ

မ
် ှု သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ထာဵနိုငမ် ပီဵ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

ခဖစ်ေစ

်အေပ္ဒ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ချေမှတ်နိုင်သည်(၁) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ၏ ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

ို အတည်ခပုခခင်ဵ၊ ပယ်ဖျေ

သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ခခင်ဵ၊
(၂) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူအာဵ ညွှန်

ာဵခခင်ဵ၊

(၃) သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် အခခာဵအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်ခခင်ဵ။

်ခခင်ဵ

(ဃ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူသည် အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွ

လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်
(င) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

ာဵေပဵရန် ေလျှာ

်ရာတွင် ေပ္ဒေပါ

ထာဵရန် သို္ဓမဟုတ် လစ်လပ်ေနေသာ အစီအစဉ်က
ျွမ်ဵ

ိစ္စနှငဴ်စပ်

်ထာဵနိုင်သည်။

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် အစီအစဉ်က

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်လာသညဴ်

ီဵ

ီဵ

ပ်သူ၏ေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်

ပ်သူေနရာတွင် ခန့်ထာဵရန် အပိုင်ဵ (၃) အရ

ျေင်သူအခဖစ် အရည်အချေငဵ် ရှိသူအာဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို

အမိန့်ထုတ် ခပန်၍ ခန့်ထာဵနိုင်သည်(၁) အစီအစဉ်က

ီဵ

အခခာဵတစ်ဦဵ

ပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵအာဵ အေ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

်ရာတွင်

ို ခန့်ထာဵရန်သငဴ်ေလျော်ခခင်ဵ၊

(၂) တရာဵရုဳဵ၏ အ

ူအညီရယူခခင်ဵမခပုဘဲ ထိုသို္ဓခန့်ထာဵမှုတစ်ရပ်

ေလျော်သညဴ်အခါ သို္ဓမဟုတ် အခ

်အခဲရှိသညဴ်အခါ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် လ

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်အတွ

်ေတွ့ေဆာင်ရွ

် မသငဴ်

်ရန်

မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ။
(စ) အစီအစဉ်က

ီဵ

ပ်သူ၏ အခွငဴ်အာဏာ

သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
အေန အထာဵ၌ ထိုသူမျောဵအန
အစာဵထိုဵခန့်အပ်ရန် အတွ
ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

ို

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

်သူ အေရအတွ

ျေင်သ
ဴ ုဳဵေဆာင်ရွ

်ေနသူ တစ်ဦဵထ

ို

်မှ တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်

်ပိုေသာသူမျောဵ

ို တိုဵခမှင်ဴရန်
်မ

ရှိသညဴ်

ို

် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (င) တွင်အပ်နှင်ဵထာဵေသာအာဏာ

ို

်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂)
တစ်သီဵပုဂ္ဂလ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵမျောဵ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ
၂၄၅။ (

) ေအာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵသည် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်

ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵနိုင်သည်-

(၁) တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ
(၂) မမီစာဵ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်လွှာ တင်သွင်ဵခွငဴ်ရှိသူ

်ပိုေသာ မမီရှငမ
် ျောဵ၊

ိုယ်တိုင။်
) အရ ေဖာ်ခပထာဵသူတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ

်ထာဵလာသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵအာဵ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
မမီစာဵခဖစ်သူနှငဴ်ပတ်သ
၂၄၆။ (

်၍ လိုအပ်ချေ

) ပုဒ်မ ၂၄၅ နှငအ
ဴ် ညီ ေလျှာ

်
်ထာဵရာတွင် မမီစာဵသည် ေအာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵခဖစ်ရမည်-

(၁) နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ၌ တရာဵဝင်ေနထိုင်သူ၊
(၂) ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ
(၃) ေလျှာ

်လာွှ တင်သွင်ဵသညဴ်ေန့တွင် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ၌ ရှိေနသူ၊

်လွှာတင်သွင်ဵသညဴ်ေန့မှစ၍ လွန်ခဲဴသညဴ် သုဳဵနှစ်အတွငဵ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ၌

ပုဳမှန်ေနထိင
ု ် သူ သို္ဓမဟုတ် ေနရပ်လိပ်စာရှိသူ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ဳေတာ်အတွငဵ် ၌ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵလုပ်

ိုင်ေနသူ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
စ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ၌ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်

ာဵ ရပ်တွင် ေအာ

်ပါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အာဵ လုပ်

ိုင်ေနသူလည်ဵပါဝင်ေစရမည်-

(၁) အစုစပ် သို္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵတွင် အဖွဲ့ဝင်အခဖစ် ပါဝင်လုပ်
(၂) ထိအ
ု စုစပ် သို္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အတွ
လုပ်

ိုင်ေနသူ၊

် ေအဵဂျေငဴ် သို္ဓမဟုတ် မန်ေနဂျောအခဖစ်

ိုင်ေနသူ။

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ
၂၄၇။ (

ိုင်ေနသူဆိုသညဴ်

) ေလျှာ

(ခ) ေလျှာ

်လွှာ

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်လွှာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အခခာဵသတ်မှတ်ချေ

်မရရှိဘဲ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုရ။

်လာွှ မှာ ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ

သငဴ်ေလျော်သညဴ် အေ

ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ရှိေနေ

ို ဆန့်

ျေငေ
် နေ

်လွှာအရ စွဲဆိုထာဵမှု

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵ

ာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ မပီဵ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟုလည်ဵထင်ခမင်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် အဆိုပါေလျှာ
ထိေ
ု လျှာ

်လွှာ

ို ပလပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ဆိုင်ဵငဳဴ ခခင်ဵခပုနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ စည်ဵ
မျောဵ

မမီရှင်မျောဵမှ ေလျှာ

်ထာဵရန် အေ

) ပုဒ်မ ၂၄၅ ပုဒမ
် ခွဲ (

သည် မမီစာဵ
သ

မ်ဵချေ

်

ို ထညဴ်သွင်ဵသတ်မှတ်နိုင်သည်။
လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် မမီရှင်မျောဵ၏ေလျှာ

၂၄၈။ (

်မျောဵ

ာင်ဵအချေ

်မျောဵ

) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ မမီရှင်တစ်ဦဵ

်ဆိုင် ေစရမညဴ်အခပင် တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုေသာ ေလျှာ

မမီဵစာဵအေပ္ဒ တင်ရှိေနေသာ တစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ
တင်သွင်ဵေသာ ေလျှာ

်ပေ
ို သာ ေ

်ထာဵချေိန်၌ ေအာ

်ပါအေခခအေနမျောဵနှင်ဴ

(၁) ေ

ဵမမီတစ်ရပ်၏ပမာဏ သို္ဓမဟုတ် ေ

ို

တစ်ဦဵထ
အချေ ိန်
(၃) ေ

ို ရရန်ရိှသူခဖစ်ရမည်။
ဵမမီတစ်ရပ်သည်
်ထာဵနိုင်သည်။

ျော်လွန်ေသာ ပမာဏရှိခခင်ဵ၊

်ထာဵသညဴ် တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ်

်ချေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေသချောေသာ အနာဂတ်
ဵမမီပမာဏ

်ခဖစ်ခခင်ဵ၊

ဵမမီသည် အာမခဳအ

မရှိသညဴ် ေ
(၄) ေ

ဵမမီ

ာလတစ်ခု၌ ေပဵေချေရမညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵထာဵမပီဵ ခဖစ်ေသာ ေ

တစ်ရပ်အတွ

ဵမမီမျောဵနှငဴ်

ဵမမီမျောဵ၏ စုစုေပါင်ဵ ပမာဏသည်နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင်

ဵမမီတစ်ရပ်ချေငဵ် စီသည် ေလျှာ

် ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵအာဵ ချေ

်လွှာ

်ထာဵသူ မမီရှင်မျောဵသည်

်ညီမှသာ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပမာဏနှင်ဴညီမျှေသာ သို္ဓမဟုတ် ေ
ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေ

်ပိုေသာ ေ

်လွှာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵဆိုေသာ ေ

ေလျှာ

(၂) ေ

တင်သွငဵ် ေသာ ေလျှာ

ေပဵဆပ်ရန်တင်ရှိေနသညဴ် တစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ

(ခ) မမီရှငတ
် စ်ဦဵ

်လွှာ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၅၁ နှငဴ်သ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

ဵမမီခဖစ်ခခင်ဵ၊

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ချေငဵ် စီသည် မမီစာဵ

ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်

ေ

ဵမမီ ခဖစ်ခခင်ဵ၊

ျေ ိုဵေ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိေသာ

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရှိသညဴ်

(၅) ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ချေငဵ် စီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ပျေ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
ေပဵပိထ
ု္ဓ ာဵ ေသာ အေ
(ဂ) ေလျှာ
ပျေ

်

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ပယ်ဖျေ

်ထာဵချေ ိန်၌ မမီစာဵသည် ေအာ

ွ

်ထာဵမည်ခဖစ်ေ

်ေပဵရန် ေလျှာ

်

ွ

်ပါ

ာင်ဵ ပုဒ်မ ၂၅၀ အရ

်ထာဵမှုမရှိခခင်ဵ။

်ေဖာ်ခပပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

်ခဲဴလျှင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

်လွှာ

ို မမီရှင်

်ရန်

တရာဵရုဳဵသို္ဓ

တင်သွငဵ် နိုင်သည်(၁) အပိုငဵ် (၆) ပါ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ေဆာင်ရွ
(၂) အပိုင်ဵ (၈)၊ အခန်ဵ (၁) ပါ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော
ေ

်ရန်တာဝန်မျောဵ၊

်အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွ

်ရန်တာဝန်မျောဵ။

ဵမမီေပဵဆပ်နိုင်သညဴ် အရည်အချေင်ဵမရှိခခင်ဵ၏အဓိပ္ပာယ်

၂၄၉။ (

) ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၄) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ေ

ဵမမီသည် ေအာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ အ

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ ချေ

်ချေင်ဵေပဵေချေရမညဴ်

ျေုဳဵဝင်လျှင် မမီစာဵသည် ထိေ
ု

ဵမမီ

ို ခပန်လည်

ေပဵနိုင်သညဴ်အရည်အချေငဵ် မရှိဟု မှတ်ယူရမည်(၁) ပုဒ်မ ၂၅၀ ပုဒမ
် ခွဲ (
၂၁ ရ

်

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ အေ

ုန်လွန်မပီဵေသာ်လည်ဵ ထိုအေ

မရှိသညဴ် အခပင် ယင်ဵအေ
(၂) ေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ပယ်ဖျေ

ို ထိမု မီစာဵမှလို

်ေပဵရန် ေလျှာ

ဵမမီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်နာေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

်ထာဵခဲဴခခင်ဵလည်ဵ မရှိခခင်ဵ၊

်ပိုေသာ ေလျှာ

အသာ ေပဵခဲဴသညဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့် သို္ဓမဟုတ် စီရင်ချေ
အာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်ေန့မှ အနည်ဵဆုဳဵ

်ထာဵသူမမီရှင်မျောဵ

ို

်အရ ဥပေဒနှငဴ်အညီ အတည်ခပုရာတွင်

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေ

ာင်ဵ

ခပန်လည်တင်ခပလာခခင်ဵ။
(ခ) ေ

ဵမမီ ရရန်ရှိေသာ ေလျှာ

အရ အေ
ထိအ
ု ေ

ာင်ဵ
ာင်ဵ

ာဵစာ
ာဵစာ

်ထာဵသူမမီရှင်

ို ေပဵပို္ဓသညဴ်ေန့မှ အနည်ဵဆုဳဵ ၂၁ ရ
ို မမီစာဵ

လို

ာဵစာ သည် ပယ်ဖျေ

်နာေဆာင်ရွ

ယင်ဵအေ

ာင်ဵ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်အလိ္ဓုငာှ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်

ေ

မမီစာဵအေပ္ဒ ပုဒ်မ ၂၅၀ ပုဒမ
် ခွဲ (
်

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂)

ုန်လွန်မပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ

်ခခင်ဵ မရှိသညဴ်အခပင်

်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၄) ပါ
ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရှိသညဴ်

ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရ မည်။

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
၂၅၀။ (

) အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် မမီရှင်

ေအာ

်ထာဵမည်ခဖစ်ေ

်ပါအေ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ်

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵ

တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာပုစ
ဳ ဳခဖငဴ် ေရဵသာဵေပဵပိန
ု္ဓ ိုငသ
် ည်(၁) အေ
ေ

ဵမမီ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်ေန့မှစ၍ ၂၁ ရ

ို ေပဵဆပ်ရန် သို္ဓမဟုတ် အာမခဳချေ

(၂) ေပဵဆပ်ရန် အချေ ိန်ေစဴေရာ
အလာဵအလာရှိေ

ာင်ဵ

်သညဴ်အခါ ေ

ို မမီရှငအ
် ာဵေ

်အတွင်ဵ မမီရှင် ေ

ျေနပ်ေစရန်အတွ

်

်ေပဵရန် သို္ဓမဟုတ် ညှိနှိုင်ဵရန်ခဖစ်ခခင်ဵ၊
ဵမမီ

ိုေပဵဆပ်ရန်

ျေနပ်ေအာင် ေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်သညဴ်

်ေပဵရန်ခဖစ်ခခင်ဵ။

(ခ) အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵချေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ ေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ မမီစာဵအေပ္ဒ ချေအပ်

ရမည်။
(ဂ) အေ
ေသာ ေ

ဵမမီပမာဏထ

်ေ

အလွဲတင်ခပသည်ဆိုေသာအချေ
ခပန်

ာဵစာ

ို မမီစာဵ

ဵမမီပမာဏသည် အမှန်တ

ယ် အချေ ိန်ေစဴေရာ

်

ျော်လွန်ေနေသာ်လည်ဵ ထိသ
ု ို္ဓ
်ေ

ာငဴ် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ တရာဵမဝင်ေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်

ထိမု မီရှင်ထဳသို္ဓ ေငွေပဵေချေ ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေ ိန်အတွငဵ်

ခပန်လည်ေပဵပို္ဓခခင်ဵမခပုပါ

လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵဆိုင်ရာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာသည်အတည်ခဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်။
(ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ အေ
အမှန်တ

ယ်

လို

ာင်ဵ

်နာေဆာင်ရွ

(င) သတ်မှတ်ချေ

ာလအတွငဵ် ေပဵဆပ်ရမညဴ် ေ
မမီစာဵအေနခဖငဴ် အေ

်ခဲဴသည် ဟု ယူဆနိုငေ
် သာ ေဆာင်ရွ

ာင်ဵ

်ချေ

်မျောဵနှငအ
ဴ် ညီေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အေ

်ရန်အတွ

(စ) သတ်မှတ်ချေ

ာဵစာ

်မျောဵ

ေလျှာ

ဵမမီ

ို ေပဵဆပ်ရန်

ို

ို ေငွေပဵေချေရန်

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ာဵစာအာဵ

ို သတ်မှတ်

်ထာဵလာသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ထိအ
ု ေ

် အချေ ိန်

်ခဖငဴ် ထိအ
ု ေ

်ထာဵခဲဴမပီဵ ထိသ
ု တ်မှတ်

ာလ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို သတ်မှတ်

ာလမ

ုန်ဆုဳဵခခင်ဵမရှိမီ
ို လို

်နာ

ို တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

်မျောဵနှငအ
ဴ် ညီေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အေ

ာင်ဵခပချေ

ထိမု မီရှင်ထဳသို္ဓ ပုဒမ
် ခွဲ

ဵမမီပမာဏ အမှန်အာဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ခပန်လှန် ေတာင်ဵဆိုမှု သို္ဓမဟုတ် ခုနှိမမ
် ှု သို္ဓမဟုတ် အခပန်အလှန်စွဲဆိုမှုရှိေ
အေ

ဵမမီပမာဏသည်

်ခဲဴမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယန
ူ ိုင်သည်။

်ေပဵရန် ေလျှာ

ေဆာင်ရွ

ျော်လွန်ေနသညဴ်အခပင် ထိမု မီစာဵ

ာလအတွင်ဵ ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် မမီစာဵ သည် ယင်ဵအေ

်နာေဆာင်ရွ

ပယ်ဖျေ

်ေ

ာဵစာေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴခခင်ဵမရှိသညဴ် အေနအထာဵတွင် ထိေ
ု

ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပခဲဴပါ

သတ်မှတ်
လို

ာင်ဵ

် ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ သတ်မှတ်

အေ

ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵဆိုထာဵေသာ ေ

ျေသငဴ်ေသာ ပမာဏထ

(ဂ) နှငအ
ဴ် ညီ အေ
အတွ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ာလ မ

ို ပယ်ဖျေ

်ေပဵရန် မမီစာဵ

ုန်ဆုဳဵမီ

ာင်ဵ
တရာဵရုဳဵသို္ဓ

ုန်ဆုဳဵမီအတွင်ဵ ယင်ဵခပန်လှန်ေတာင်ဵဆိုမှု သို္ဓမဟုတ်

ခုနှိမမ
် ှု သို္ဓမဟုတ် အခပန်အလှန်စွဲဆိုမတ
ှု စ်ရပ် နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ
ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵမခပုေသဵသညဴ်အခါ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ဆုဳဵခဖတ်ချေ
အာမခဳအ
၂၅၁။ (

်ချေမှတ်ေပဵသညဴ် ေန့ရ
ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ ေ

) ေအာ

မျောဵအန

်အထိ တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ဵမမီ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မမီရှင်၏ ေလျှာ

် တစ်ရပ်ရပ်သည် အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ ေ

(၁) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်
အာမခဳ အ
ဆန္ဒရှိေ

ာလ အပါအဝင် တရာဵရုဳဵမှ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်
ာင်ဵ ေဖာ်ခပချေ

်လွှာပါေ

ဵမမီ

ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ-

ိစ္စ၌ အာမခဳအ

ို အခခာဵမမီရှငမ
် ျောဵ အာဵလုဵဳ ၏ အ
် ပါဝင်သညဴ် ေလျှာ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေ

်လွှာခဖစ်ခခင်ဵ၊

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်
ျေိုဵအတွ

်စွန့်လွှတ်ရန်

၎င်ဵ၏

(၂) ေ

ဵမမီတစ်ရပ်၏ အာမခဳအ

မဟုတ်ေ
အတွ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ အစိတ်အပိုငဵ် နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵခဳခခင်ဵ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်အခပင် ထိေ
ု

် ေပဵထာဵေသာအာမခဳနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ

ခန့်မှန်ဵေခခ တန်ဖိုဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ
ေလျှာ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင် အ

ရှိေသာ ေ

ဵမမီအစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် အာမခဳအ

ေဆာလျေင်စွာ ေလျှာ

်၌ရှိေသာ

်ပါရှိသညဴ်

ာင်ဵ

ေပဵရန် ေလျှာ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်

ဵမမီအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵသည်

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ သီဵခခာဵေ

ဵမမီမျောဵအခဖစ် မှတ်ယူရမည်။

ဵမမီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယင်ဵေ

ိုေတာင်ဵဆိုရန် မမီရှင်တစ်ဦဵ

်လွှာတင်သွငဵ် သညဴ်
ာင်ဵ ေလျှာ

ို

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်

်ထာဵချေ

်မှ

ာလအတွင်ဵ၌ သိသာစွာ ေလျောဴနည်ဵသွာဵရန် အမှန်တ

်လွှာတွင် ေဖာ်ခပပါရှိလျှင် သတ်မှတ်

ုန်ဆုဳဵမီအတွငဵ် ထိေ
ု လျှာ

ဵမမီအာဵလုဳဵ

ိစ္စတွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအန

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်၏တန်ဖိုဵသည် သတ်မှတ်

မမီရှင်၏ ေလျှာ

ဵမမီတစ်ရပ်၏ အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ေ

ာဵစာ ေပဵပိေ
ု္ဓ တာင်ဵခဳခဲဴေသာ ေ

အလာဵအလာရှိေ

ိစ္စ၌ ေ

်ထာဵခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

၂၅၃။ (

်လွှာတင်သွင်ဵသညဴ်ေန့ရ

ခပုလုပ်ေသာ ေဖာ်ခပချေ

ျေုဳဵဝင်ေသာ

ဤဥပေဒပုဒမ
် ၂၄၈ မှ ၂၅၀ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
၂၅၂။ အေ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရှိေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ

်လွှာခဖစ်ခခင်ဵ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

မ

ဵမမီ၏အာမခဳအ

်

ာလ ၂၁ ရ

ယ်

်

ိုတင်သွင်ဵနိုင်သည်။

်လွှာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရွ

်သညဴ်မှုခင်ဵ

) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵသို္ဓတင်သွင်ဵသညဴ် မမီရှင်၏ေလျှာ

်လွှာ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳအတိုငဵ် တင်သွငဵ် ရမည်ခဖစ်မပီဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ရုဳဵခွန်

ိုလည်ဵ

ထမ်ဵေဆာင် ရမည်။
(ခ) ေလျှာ

်လာွှ တွင် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ထာဵေသာ ပမာဏထ

်ေ

ေဖာ်ခပချေ

်ထာဵသညဴ် မမီရှင် သို္ဓမဟုတ်

ိုယ်စာဵလှယ်၏

ို မမီစာဵ

်ရန် ပျေ

်

ို ေလျှာ

ျော်လွန်ေနေသာ ေ

ဵမမီ

ိုမမီစာဵ

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ သတ်မှတ်

ေပဵဆပ်ရန်ရိေ
ှ
ျေမ်ဵ

ာင်ဵ

ျေ ိန်ချေ

်ခဖငဴ်

တင်ခပရမည်။
(ဂ) အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

တင်သွငဵ် သညဴ်အခါ ထိေ
ု လျှာ

လို

်လွှာနှင်ဴအတူ အေ

နည်ဵလမ်ဵတ

ျေချေအပ်ခဲဴေ

သ

်မျောဵ ပူဵတွဲပါရှိရမည်။

်ေသခဳချေ

်နာေဆာင်ရွ

ာင်ဵ နှငဴ် မမီစာဵ

လို

ာင်ဵ

်

ာဵစာ

်နာေဆာင်ရွ

ွ

်ခဲဴသညဴ်အတွ

် ေလျှာ

ို
်ရန် ပျေ

်

ွ

ခ
် ဲဴေ

ာင်ဵ

(ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သို္ဓမဟုတ် မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော
တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ
ပျေ

်

ွ

်သညဴ် အတွ

်ရမညဴ် မမီစာဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

အေသဵစိတ်ေဖာ်ခပချေ

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

တင်သွငဵ် သညဴ် အခါ ေလျှာ

်လွှာနှင်ဴအတူ မမီစာဵမှ မည်သို္ဓမည်ပပ
ုဳ ျေ

်အာဵ ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ခပရမည်။

်လွှာ

်

ွ

်လွှာ
်ခဲဴေ

် အစီအစဉ်
်ရန်
ို

ာင်ဵ

(င) တရာဵရုဳဵမှ ထိေ
ု လျှာ
အလုပ်လုပ်

ိုငရ
်

်လာွှ အေပ္ဒ

်၅ရ

်က

ာဵနာရန်အတွ

် ရုဳဵချေိန်ဵေပဵသညဴ်ေန့ရ

ိုတင်၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ
မှန်

န်ေ

ာင်ဵ

ျေမ်ဵ

်မတိုင်မီအနည်ဵဆုဳဵ

်ထာဵခဲဴသညဴ် ေလျှာ

်လွှာအာဵ

ျေန
ိ ်လွှာ မိတ္တူ၊ ပုဒ်မ ၂၅၀ အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတို္ဓနှငဴ်အတူ မမီစာဵထဳသို္ဓ

်လာွှ ပါ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(စ) တင်သွင်ဵသညဴ်ေလျှာ
ရန်အေ

ဵမမီသည် ေအာ

်ပါေ

ာင်ဵ ယုဳ

ာင်ဵရှိမှသာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ရမည်-

(၁) ထိေ
ု

ဵမမီသည် ေလျှာ

်လွှာတင်သွင်ဵေသာေန့တွင် ေပဵဆပ်ရန်ရှိသညဴ် ေ

ဵမမီ

ေပဵဆပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အာမခဳတင်သွငဵ် ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ညှိနှိုငဵ် ခခင်ဵမခပုသညဴ်ေ
(၂) ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် အချေ ိန်
ယင်ဵ
်မ

ုန်ဆုဳဵမီ အချေန
ိ ်

သို္ဓမဟုတ် ေအာ
ေလျှာ

ျေ ိုဵေ

်ေသာ်လည်ဵ ထိမု မီစာဵအေနခဖငဴ်
ိစ္စတွင် တရာဵရုဳဵသည် အေ

ဵမမီမျောဵ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်လမ
ိ ဴ်မည်ခဖစ်ေ

်ပါအေခခအေနမျောဵနှငဴ်

ို

်လွှာတွငေ
် ဖာ်ခပထာဵသညဴ် ေ

ခပုရန်အတွ

် မမီစာဵသည်

(၂) အထ

်ပါ

ေလျှာ

်ထာဵမှု

မ်ဵလှမဵ် ချေ

မ်ဵလှမ်ဵချေ
ိုပယ်ဖျေ

မ်ဵလှမ်ဵချေ

်

ို

ာင်ဵ

ဵမမီခဖစ်ခခင်ဵ။

ာဵစာ ချေအပ်သညဴ်ေန့မှ

ာလအတွင်ဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။
်ညီေ

်ထာဵလာသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာေလျှာ

(၁) ေလျှာ

ို

ဵမမီ ခဖစ်ခခင်ဵ၊

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရှိသညဴ် ေ

်ထာဵသညဴ်

(ဇ) မမီစာဵအေနခဖငဴ် ၎င်ဵ၏ေ

(၃) ထို

ျေေရာ

ိုခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်

(ဆ) ပုဒ်မ ၂၄၈ အရ ေလျှာ
၂၁ ရ

ည်

်

ို တစ်ဖ

်လွှာ

ဵမမီအတွ

ည်ေ

်တစ်ရပ်

ျေနပ်မှုရှိလျှင်

ျေနပ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည်

ို ပလပ်နိုင်သည်-

် အာမခဳချေ

်ေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ညှိနှိုငဵ် ခခင်ဵ

ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ၊

်မှသေဘာတူလ

်ရန် အမှန်တ
ျေ ိုဵေ

ာင်ဵ ယုဳ

ာင်ဵ ေ

ခ
် ဳခဲဴသခဖငဴ်

ယ်လိုအပ်ခခင်ဵ၊

ာင်ဵဆီေလျော်မမ
ှု ရှိဘဲ မမီရှင်

သို္ဓရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ
် ခွဲပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ခငင်ဵပယ်ခဲဴခခင်ဵ။

်မျောဵအလို္ဓငာှ မမီစာဵမှ ၎င်ဵ၏ေ

ဵမမီ

ို

ခပန်လည် ေပဵဆပ်လိမဴ်မည် ဟုတ်မဟုတ် သုဳဵသပ်ရာ၌ မမီစာဵထဳတွင် တည်ရှိေနဆဲခဖစ်ေသာ
ေ

ဵမမီမျောဵနှငဴ် ေပ္ဒေပါ

မမီစာဵသည် မို
၂၅၄။ (

်လာမညဴ် တာဝန်ရိှမှုမျောဵ

ိုလည်ဵ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵရမည်။

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင်

) ေလျှာ

်ထာဵခဳရသူမမီစာဵသည် မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အာဵ

မိမတ
ိ စ်ဦဵတည်ဵပိုင်အခဖစ်ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵသူမျောဵနှင်ဴ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵအခဖစ်ခဖစ်ေစ လုပ်
လုပ်ငန်ဵရှင်ခဖစ်ေ

ာင်ဵေပ္ဒေပါ

်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အပိုင်ဵ (၆)

လုပ်ငန်ဵ စဉ်တစ်ရပ် စတင်ရန်အတွ
(ခ) ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ

ိုငေ
် သာ

် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

်ထာဵမှုတစ်ရပ်

ို မမီစာဵ

ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ မို

အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ်

်ပိုေသာသူမျောဵမှခဖစ်ေစ၊ မမီရှငတ
် စ်ဦဵ

သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပိုသူမျောဵ

ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသိ္ဓေ
ု လျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ညဴ်အခပင်

တရာဵရုဳဵအေနခဖငဴ်လည်ဵ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေအာ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်ရမည်-

(၁) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ေဆာင်ရွ
လျှင် ထိမု မီရှင်၏ ေလျှာ
(၂) မမီရှင်၏ ေလျှာ
မမီရှင်၏ေလျှာ
၂၅၅။ (

်ထာဵချေ

်ထာဵချေ

်ထာဵချေ

) မမီရှင်၏ေလျှာ

်

်

်ရန်ရှိသည်မျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ေနစဉ်

ာလ အတွင်ဵခဖစ်

ို ေရွှေ့ဆိုငဵ် သညဴ်အမိန့်၊

ို ပလပ်သညဴ်အမိန့်။

်အရ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
်ထာဵမှုေ

ာငဴ် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်

ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ

ိုချေမှတ်ရာတွင် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ

မျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ိုခဖစ်ေစ၊

ဤဥပေဒအပိုငဵ် (၃) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အချေငဵ် ရှိသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
သူ

ျွမ်ဵ

ျေင်

ိုခဖစ်ေစ ခန့်အပ်ရမည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
လ

) အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူသည် (တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှလ၍
ွဲ ) ထိုသို္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ

်ခဳေ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵသို္ဓသေဘာတူေ

တင်ခပရမည်။ ထိုသို္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ

ို သေဘာတူေ

ာင်ဵ

ို

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ တင်ခပခခင်ဵမရှိလျှင်

တရာဵရုဳဵ သည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၅၆ တွင်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုငဵ်
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
(ဂ) ထိုအမိန့်

ို ေခ္ဒယူ

ျေင်ဵပနိုငရ
် န်အတွ

ိုချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်

လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵနှငဴ်ပတ်သ
ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။
ို လုပ်ေဆာင်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်၏

်၍ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်
ဳေပဵ

ိုချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည်

ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်

ေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်နိုငသ
် ည်။ သို္ဓရာတွင် ထိသ
ု ူ၏သေဘာတူညီချေ

်ရယူခခင်ဵမခပုဘဲ

ခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုရ။
တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၂၅၆။ (

) တရာဵရုဳဵမှ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၅၅ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်အပ်ခဲဴ

လျှင်၎င်ဵသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အလို္ဓငှာ မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်

ို ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပ

ရမည်(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ေနရာတွင် လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ
အခဖစ် ေဆာင်ရွ
ျွမ်ဵ

်ရန် အပိုင်ဵ (၃) ပါ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျေင်သူအခဖစ်အရည်အချေင်ဵရှိေသာ လူတစ်ဦဵ

ို ေရွဵချေယ်ခခင်ဵ၊

(၂) ထိတ
ု ရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ။
(ခ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ
မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို

်ထ

် ေနာ

်မ

ျေေစဘဲ ပုဒမ
် ခွဲ (

ျေငဵ် ပရန် ဆငဴေ
် ခ္ဒရမည်။

) အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ျေငဵ် ပရန် ေအာ

်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်ရမည်-

) အရ

(၁) ထိအ
ု စည်ဵအေဝဵ
ရ

်ထ

်ေနာ

ျေငဵ် ပမညဴ်ေန့ရ

်မ

်မတိုငမ
် ီ အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်၅

ျေေစဘဲ မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ အေ

ာင်ဵ

ာဵခခင်ဵ၊

(၂)နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ေ

ညာခခင်ဵ၊

(၃) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ အစည်ဵအေဝဵ
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

) အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို

ို

ျေင်ဵပခခင်ဵ။

ျေငဵ် ပခခင်ဵမခပုမီ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို လူမွဲပိုင်

ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်
ဆ

်လ

်ေဆာင် ရွ

်နိုငသ
် ည်။

(င) ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှဳ
ခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ဆ
(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (

်လ

်ေဆာင်ရွ

်သညဴ်အခါ-

) မှ (ဃ) အထိပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် သ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ၊

(၂) တရာဵရုဳဵမှခန့်အပ်သညဴ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

် မျောဵ

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

ဲဴသို္ဓ ၎င်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၆၄ ပါ

်ရမည်။

(စ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၏
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်သညဴ်အခါ ၎င်ဵအာဵ ဤအပိုငဵ် အရခန့်ထာဵသညဴ်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် မှတ်ယရ
ူ မည်။
မမီစာဵ
မမီစာဵ၏ ေလျှာ
၂၅၇။ (

ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

်လွှာ

) မမီစာဵသည် ေ

ဵမမီ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိပါ

ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၄၅ ပုဒမ
် ခွဲ (

ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်လွှာ

)

ို

တင်သွငဵ် နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ တင်သွငဵ် သညဴ်ေလျှာ

်လွှာ

ို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပဳစ
ု ဳအတိုငဵ် ေလျှာ

တင်သွငဵ် ရမည်ခဖစ်မပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရုဳဵခွန်ေတာ်
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ တင်သွငဵ် သညဴ်ေလျှာ

မိမိ၏ေငွေရဵေ
ထုတ်ေဖာ်ေ

(ဃ) မမီစာဵ၏ေလျှာ
တွင်ပါရှိေသာ အချေ
မမီစာဵ
၂၅၈။ ေ

ေလျှာ
ဵမမီမျောဵ

ို ေဖာ်ခပသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ညာချေ

်တစ်ရပ်

်လွှာပါ အချေ
် အလ

်မျောဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵ

ို ပူဵတွဲတင်ခပ ရမည်။
်အလ

်မျောဵနှငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပထာဵေသာ ထုတ်ေဖာ်ေ
န်ေ

ာင်ဵအချေ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ခပေလျှာ

် အလ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

်မျောဵသည် မှန်

်ထာဵနိုင်သညဴ်အေ

ိုလည်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။

်လွှာနှငဴ်အတူ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အတိုင်ဵမမီစာဵသည်

ဵေရဵအေခခအေနနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ၏ အချေ

အေခခအေန မျောဵ

်လွှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ာင်ဵ

ျေမ်ဵ

ညာချေ

ျေန
ိ ်လွှာခဖငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။

်မျောဵ
ာင်ဵ အေ

ာင်ဵခပချေ

်ခဖငဴ်သာ မမီစာဵသည်

်

ေလျှာ

်လွှာေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွ

၂၅၉။ ေလျှာ

်လွှာအေပ္ဒ

်ခခင်ဵ

ာဵနာမပီဵေနာ

် ေအာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိေ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်

လျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵအာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန်အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ(

) မမီစာဵမှေပဵရန်ရှိေသာ ေ
ထိေ
ု

ဵမမီသည် အာမခဳအ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ေ

ဵမမီခဖစ်သညဴ်အခပင်

ဵမမီစုစုေပါင်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အလို္ဓငှာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ပမာဏ ထ

်ေလျောဴနည်ဵေနခခင်ဵ၊

(ခ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ တန်ဖိုဵသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
ပမာဏနှင်ဴညီမျှ ေသာ သို္ဓမဟုတ် ပိုမိုေသာ ပမာဏရှိခခင်ဵ၊
(ဂ) ဤေလျှာ

်လာွှ

ိုတင်သွငဵ် သညဴ်ေန့မှစ၍ လွန်ခဲဴသညဴ် ငါဵနှစ်တာ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခဳရဖူဵခခင််ဵမရှိသညဴ်အခပင် ေ
၎င်ဵ၏မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ ညှိနှိုငဵ် သေဘာတူညီချေ
(ဃ) မမီစာဵသည် မို

် ရယူေဆာင်ရွ

ာလအတွင်ဵ မမီစာဵသည်

ဵမမီမျောဵေပဵဆပ်ရန်

်ခဲဴမှုမရှိခဲဴဖူဵခခင်ဵ၊

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ပိုင်ရှင်တစ်ဦဵခဖစ်မပီဵ ဤဥပေဒ

၏ အပိုင်ဵ (၆) အရ လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ မပီဵခပတ်မှုမရှိေသဵခခင်ဵ။
ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ
၂၆၀။ (

) တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵတစ်ဦဵ၏ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်ချေမှတ်

ရာတွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၃) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာ
ေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ်

်ရန် အရည်အချေင်ဵရှိသူတစ်ဦဵအာဵ ထိုလူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ

ခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵရမည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
လ

်ခဳေ

) အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူသည် (တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှလ၍
ွဲ ) ထိုသို္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ
ာင်ဵစာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵသိ္ဓုသေဘာတူေ

တင်ခပရမည်။ ထိုသို္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ

ို သေဘာတူေ

တရာဵရုဳဵ သည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေအာ
မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ

ိုေခ္ဒယူ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

်ပါပုဒ်မခွဲမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုငဵ်

ျေငဵ် ပနိုင်ရန်အတွ

် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။

်၍ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်
ဳေပဵ

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ

ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပခခင်ဵမရှိလျှင်

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ခန့်ထာဵခခင်ဵမခပုမီ အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်
လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵနှငဴ်ပတ်သ

ာင်ဵ

ို

ို လုပ်ေဆာင်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵ၏
ိုချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည်

ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ

ခဳရသူအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဤပုဒမ
် အရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
မို
မို

ို ခန့်အပ်သညဴ်အခါ ပုဒ်မ ၂၅၆ သည် သ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ မဟုတ်ေသာ မမီစာဵမျောဵ

်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမဟုတ်ေသာ မမီစာဵမျောဵနှငဴ်ပတ်သ

်၍ ေလျှာ

်ထာဵမှုမျောဵ

၂၆၁။ (

) မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်မဟုတ်သူ မမီစာဵတစ်ဦဵနှငဴ် ပတ်သ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
ေအာ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

်လွှာတင်သွငဵ် လျှင် တရာဵရုဳဵသည်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၁) မမီစာဵအေနခဖငဴ် ေငွေ

ဵဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုခဳယူေစသညဴ်အမိန့်၊

(၂) အပိုင်ဵ (၃) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရွ

်၍

ျွမ်ဵ

ျေင်သူတစ်ဦဵအခဖစ်

်ရန်အရည်အချေင်ဵရှိသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ဤအပိုင်ဵ၏အခန်ဵ (၁)

အရ အဆိခု ပုခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ရန်နှငဴ် ဤအပိုင်ဵအရ သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ
အခခာဵအမိန့်၊
(၃) ပုဒ်မ ၂၆၂ အရ မမီစာဵအာဵ မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ ေစဴစပ်ခဖန်ေခဖေစသညဴ်အမိန့်။
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ထိေ
ု လျှာ

်ထာဵချေ

်

) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်လျှင်

ို ေရွှေ့ဆိုငဵ် ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်

ို

ပလပ်ခခင်ဵခပုနိုင်သည်။
ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၂၆၂။ မမီစာဵသည် ေ
တန်ရာအေ
ေအာ
(

်ပါ

) မမီစာဵ

ဵမမီ

ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငခ် ခင်ဵ မရှိေ

ာင်ဵမရှိေ

ာင်ဵ မိမိ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

အခငင်ဵပွာဵမှုတစ်ရပ်ရပ်

ိုယ်မိမိ ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အခါ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်၍

ို ေဆာင်ရွ

ေပဵဆပ်ရန် ေပ္ဒေပါ

်ေစနိုင်သည်-

်ေနေသာ ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေ

ဵမမီမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍

ို ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ၊

(ခ) ဤအပိုငဵ် ၏ အခန်ဵ (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ခပုလုပ်ရန်အတွ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်

်မျောဵအရ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

် မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵမှု

ို အေထာ

်အ

်အစီအစဉ်
ူေပဵခခင်ဵ။

ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် (Moratorium Order)
၂၆၃။ (

) ပုဒ်မ ၂၆၂ အရ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်ခဲဴသညဴ် မမီစာဵ၏ေလျှာ

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

်ပါအေရဵယူေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵ

်ထာဵချေ

်အရ

ို ရပ်ဆိုငဵ် ထာဵေစရန် ဆိုင်ဵငဳဴမန
ိ ့်တစ်ရပ်

ချေမှတ် နိုင်သည်(၁) တစ်စုဳတစ်ဦဵ
ေ

မမီဵစာဵထဳတွင် တင်ရှိနိုငေ
် သာ သို္ဓမဟုတ် အခိုင်အမာ ေတာင်ဵဆိုထာဵေသာ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမန
ှု ှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ

စတင်တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စွဲဆိုထာဵေသာအမှု

မမီစာဵအေပ္ဒအမှုတစ်ရပ်ရပ်
ို ဆ

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵမှ

တာဵခမစ်ခခင်ဵ၊
(၂) မမီစာဵအေပ္ဒတွင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမှတာဵခမစ်ခခင်ဵ၊
(၃) မမီစာဵပိုငပ
် စ္စည်ဵတွင် ရရှိထာဵေသာ အာမခဳအ
ရန်အတွ

် တစ်စုဳတစ်ဦဵ

အေရဵယူေဆာင်ရွ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်
်ခခင်ဵအာဵတာဵခမစ်ခခင်ဵ။

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အချေ ိန်

) အရ ချေမှတ်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်တစ်ရပ်တွင် ယင်ဵအမိန့် အ

ာလတစ်ရပ်

ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပရမည်။ သို္ဓရာတွင် ထိုသတ်မှတ်

ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှစ၍ ၂၈ ရ

်ထ

်ေ

(ဂ) ဤပုဒ်မအရချေမှတ်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴ
ေနာ

်ထပ် ၂၈ ရ

မည်ခဖစ်ေ

်ေရာ

ာလသည် ထိုအမိန့်

ာလ

ို တရာဵရုဳဵသည် ထိမု မီစာဵ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အထိ တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ထိမု မီစာဵ

အေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိေနေ

်ေစရမညဴ်
ို

ျော်လွန်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

ာင်ဵ မမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသို္ဓ အေ

သညဴ်အမိန့်

ျေိုဵသ

ာင်ဵ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵသည် ယုဳ

ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴေ

ည်ေ

်အရ

ထိုသို္ဓ ေလျှာ

ာင်ဵနှငဴ် ေအာ

်ထာဵ

်ပါ အေခခ

ျေနပ်မှသာ ထိုသို္ဓ အချေ ိန်တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်

ို ချေမှတ်ေပဵရမည်-

(၁) ထိုသို္ဓသ

်တမ်ဵတိုဵခခင်ဵ

(၂) ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်၏ သ
(ရှိလျှင်)

ို မည်သညဴ်မမီရှင်

်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ေလျှာ

ို ခငင်ဵပယ်သငဴ်ေ

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

မျှ
်ထာဵချေ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

်ပါအချေ

်မျောဵ

ွ

်မှုမရှိခခင်ဵ၊

်အေပ္ဒ တင်သွင်ဵခဲဴေသာ

န့်

ွ

်ချေ

်

ထင်ခမင်ယူဆခခင်ဵ။

) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ေလျှာ

သည် ေအာ

န့်

်ထာဵချေ

်တစ်ရပ်

ို လ

်ခဳရရှိသညဴ် တရာဵရုဳဵ

ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်သည်-

(၁) ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖရာ၌ ပါဝင်ခခင်ဵမရှိသညဴ် မမီရှင်မျောဵအပါအဝင် မမီရှင်အာဵလုဳဵအေပ္ဒ ထိအ
ု မိန့်၏
အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု၊

(၂) ပုဒ်မ ၂၆၂ ပုဒမ
် ခွဲ (
စွာေဆာင်ရွ

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

်နိုငမ
် ှု အလာဵအလာမျောဵ၊

(၃) ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ ေအာင်ခမင်စွာေဆာင်ရွ
ေခဖသူ

တင်ခပသညဴ် ထင်ခမင်ယူဆချေ

(င) ဤပုဒ်မအရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ
မိတ္တူ

ို ချေ

်နိုငမ
် ှု အလာဵအလာမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေစဴစပ်ဖျေန်

်။
် ထိမု မီစာဵသည် မမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသို္ဓ ထိအ
ု မိန့်၏

်ချေင်ဵေပဵပို္ဓရမည်။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေ
၂၆၄။ (

ိစ္စနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ ေအာင်ခမင်

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်မိတ္တူရရှိသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ
(၁) ထိုသို္ဓခန့်အပ်ထာဵေ

် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်
်ပါတို္ဓ

ုိ ေဆာင်ရွ
ာင်ဵ

်ရမည်-

ာင်ဵ

ို ေနရပ်လိပ်စာသိရှိသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵထဳသို္ဓ အေ

ာဵစာေပဵပို္ဓ

ာင်ဵ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ

ခခင်ဵ၊
(၂) ထိသ
ု ို္ဓခန့်အပ်ထာဵေ
ေ

ညာခခင်ဵ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အလ

) အရ ေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာနှငဴ် ေ

ညာစာတွင် ေအာ

်ပါသတင်ဵအချေ

်မျောဵပါရှိရမည်-

(၁) လူမွဲ၏အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာ၊
(၂) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်အချေ

်အလ

်မျောဵ၊

်

(၃) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်အချေ
(၄) နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခခာဵအချေ

်အလ

်အလ

်မျောဵ၊

်မျောဵ။

လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵနှငဴ်ရပ်စဲခခင်ဵ
လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵနှငဴ် အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ခခင်ဵ

၂၆၅။ သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ထိသ
ု ူ
နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဖစ်မှုသည်(

) ထိအ
ု မိန့်

ိုချေမှတ်သညဴ်ေန့မှ စတင်ရမည်ခဖစ်သည်၊

(ခ) ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

လူမွဲခဖစ်မှုအချေိန်
၂၆၆။ (

်မျောဵအရ ထိသ
ု ူအာဵ လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲသညဴ် အချေိန်

ာလအထိ ဆ

ာလ

) တရာဵရုဳဵ
ာလ

အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၏

ုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့ရ

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ိစ္စရပ်မျောဵ
သတ်မှတ်

်

်ေစရမည်။

လူမွဲခဖစ်မှုသည် ၎င်ဵအေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့ရ
တာ

်လ

်သုဳဵနှစ်

်တွင် ရပ်စဲေစရမည်။
ပုဒ်မ ၂၇၄ အရ ေဆာင်ရွ

ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵသည် မလိုအပ်ေ
ာလမ

်မှစတင်၍ ေနာ

ုန်ဆုဳဵမီ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ

်သညဴ် လူမွဲ၏ အခပုအမူနှင်ဴ အေရဵအရာ
ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မပီဵဆုဳဵမပီခဖစ်ေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ို

ာဵတင်ခပလာသညဴ်အခါ ယင်ဵသို္ဓတင်ခပသညဴ်

အချေ ိန်မှစ၍ လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲေစရမည်။
(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ
အချေ ိန်

ာလသည် ေအာ

်ထာဵချေ

်အရ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ၌ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရပ်စဲေစရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ

အမိန့်ချေမှတ်

နိုင်သည်(၁) သီဵခခာဵအချေ ိန်
(၂) သီဵခခာဵ

ာလတစ်ရပ်

ိစ္စတစ်ရပ်မပီဵေခမာ

ုန်ဆုဳဵသညဴ်အခါ၊
်သညဴ်အခါ။

(ဃ) လူမွဲသည် ဤအပိုငဵ် တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ
ေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

်

ွ

တရာဵရုဳဵသည် အထ

်ေနေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပျေ

်

ွ

်ပါပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်

ယုဳ

ည်ေ

(စ) ဤပုဒမ
် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေနပ်၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လူမွဲအခဖစ်မှ

ို ထိခို

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ၏ အ

်ေရာ

ာဵရပ်တွင် တစ်စုဳတစ်ရာ

ိစ္စလည်ဵပါဝင်ေစရမည်။

်ေစခခင်ဵမရှိေစရ။
ျေိုဵသ

ျေနပ်မှသာလျှင်

ိစ္စဆိုေသာ စ

်မျောဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်

လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာတစ်ရပ်ရပ်

ာင်ဵ ေ

ို

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင်ေဖာ်ခပပါရှိေသာ သီဵခခာဵ
ို တရာဵရုဳဵ

်ခဲဴေ

ပ
် ိုေသာ တာဝန်မျောဵ

်မှုမျောဵ

ို ပယ်ဖျေ

်နိုင်သညဴ် တရာဵရုဳဵ ၏

၂၆၇။ (
ေ

) လူမွဲတစ်ဦဵအခဖစ်မှ ရပ်စဲသညဴ်အခါ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ဆန့်
ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုချေ

ေအာ

်ပါ

ျေင်သ

်ေသခပနိုင် ေသာ

်မျောဵ အာဵလုဳဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်သည် ရပ်စဲေစရမည်။ သို္ဓရာတွင်

ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆ

်မှုမရှိေစရ-

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ရန်ရှိေသာ ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ၊
(၂) ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေဖာ် ေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

်ေသခပသနိုင်သညဴ် မမီရှင်မျောဵ၏ အခွင်အ
ဴ ေရဵ

(ဂ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵသည် အာမခဳအ
အတွ

် အာမခဳပစ္စည်ဵ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုချေ

ို ထိခို

်အေ

ာင်အထည်

်ဖျေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်အတွ

်

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
၎င်ဵ၏ေ

်နိုင်သညဴ် အခွင်အ
ဴ ေရဵ

ပူဵေပါင်ဵ

ေသာသေဘာခဖငဴ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳေရဵေဖာ

ျေုဳဵဝင်သညဴ် ေ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ

(ဃ) လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵသည် ၎င်ဵ
ေ

်လ

်မျောဵ။

(ခ) လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵသည် ယင်ဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် အ
သ

ို ဆ

ဵမမီခပန်လည်ရရှိေရဵ
ို ထိခို

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

ျေူဵလွန်ေသာ လိမ်လည်မှု သို္ဓမဟုတ် မရိုဵမေခဖာငဴ်
်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ

်တစ်ရပ်ရပ်မှ

ေပဵရန်ရှိေသာ

င်ဵလွတ်ခွင်ဴ မရှိေစရ။

(င) လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵသည် ထိလ
ု ူမွဲအေပ္ဒ တရာဵရုဳဵအာမခဳအရ တာဝန်ရိမ
ှ ှု သို္ဓမဟုတ် ခပစ်မှု
ျေူဵလွန်သညဴ်အတွ
(စ) တရာဵရုဳဵ

ညွှန်

် တပ်ရို

်သညဴ်ဒဏ်ေ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်မရရှိေစရ။

ာဵသတ်မှတ်နိုင်သညဴ် အတိုင်ဵအတာနှင်ဴ စည်ဵ

ခဖစ်သူအာဵ လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵသည် ေအာ
ေပဵရန်တာဝန်မှ

ဵေငွမှ
်ပါေ

မ်ဵချေ

်မျောဵအရမှတပါဵ မမီစာဵ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု စ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ

င်ဵလွတ်ခွငမ
ဴ် ရှိေစရ-

(၁) တမင်ေပါ္ဓဆစွာခပုလုပ်မှု၊ စိတ်မငိုခငင်ေစမှု သို္ဓမဟုတ် ဥပေဒအရခဖစ်ေစ၊ ပဋိညာဉ်အရခဖစ်ေစ
သို္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ရပ်အရခဖစ်ေစ ချေ ိုဵေဖာ
ေ

ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ထိခို

တာဝန် တွင် ပါဝင်ေသာ ေ
်ပဳဴေ

ာငဴ်ေပဵရမည်ခဖစ်ေသာ နစ်နာ

်နစ်နာမှုနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နစ်နာေ

ဵမျောဵေပဵရန်

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမ၊ှု

(၂) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲခဖစ်သူ
ေထာ

်မှုတစ်ခုခုေ

အရွယ်မေရာ

်ေသဵသူ သာဵသမီဵမျောဵအတွ

ဵေပဵရန်ချေမှတ်ထာဵေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေပ္ဒေပါ

်လာေသာ ေ

်

ဵမမီ

သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု။
(ဆ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵသည် ထိလ
ု ူမွဲခဖစ်သူအေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵ
သညဴ်အတိုင်ဵ ၎င်ဵ၏လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵတွင် သ
အခခာဵလူမွဲခဳယခူ ခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵမျောဵမှ ေ

ဵမမီမျောဵ

်ေသခပနိုငေ
် သာ ေ

ို ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်မှ

ဵမမီမျောဵမဟုတ်သညဴ်
င်ဵလွတ်ေစခခင်ဵ မရှိ

ေစရ။
(ဇ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲသညဴ်အခါ လူမွဲခဖစ်သူမှအပ လူမွဲခဖစ်မှုနှင်ပ
ဴ တ်သ
သို္ဓမဟုတ် လူမွဲအတွ

် အာမခဳသူအခဖစ်ေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် အခခာဵသူ

်ခဲဴသူ သို္ဓမဟုတ် အာမခဳသတ
ူ စ်ဦဵ တစ်ေယာ

်

ဲဴသို္ဓ တာဝန်ယူခဲဴသူတစ်ဦဵအေနခဖငဴ် ယင်ဵသို္ဓေဆာင်ရွ
မျောဵမှ

ပျေ

ာငဴ် ေပ္ဒေပါ

်လာသညဴ် တာဝန်

င်ဵလွတ်ခွငဴ်မရှိေစရ။

(ဈ) လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ထိခို
ိုစွဲ

်ခခင်ဵေ

်နစ်နာမှုဆိုရာတွင် ေသဆုဳဵေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အနာေရာဂါ တစ်ရပ်ရပ်

ပ်ေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ သို္ဓမဟုတ် စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ အေခခအေန

ို ချေ ို့ယွင်ဵ

်စီဵေစခခင်ဵလည်ဵပါဝင်ေစရမည်။

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်
၂၆၈။ (

)သ

်ေသခဳချေ

ို ပယ်ဖျေ

်နိုင်ေသာ တရာဵရုဳဵ၏အာဏာ

်အသစ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေအာ

လျှင် တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်
(၁) ယင်ဵအမိန့်ချေမှတ်ခဲဴစဉ်
အချေ

ထိအ
ု မိန့်

်ပါအေ
ို ပယ်ဖျေ

ာင်ဵအချေ

်တစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါ

်

်နိုင်သည်-

ို ချေမှတ်ရန်မသငဴ်ေ

ာင်ဵ ထင်ရှာဵေစသညဴ် အေ

ာင်ဵ

်ေသခပနိုင်ေသာ ေ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

်တစ်ရပ်ရပ်တည်ရှိခဲဴခခင်ဵ၊

(၂) ထိလ
ု ူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် သ
နှငဴ် လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵဆိုင်ရာ
ချေမှတ်မပီဵေနာ

ုန်

် တရာဵရုဳဵ

ျေစရိတ်မျောဵအာဵလုဵဳ
ေ

ို ေပဵဆပ်မပီဵခဖစ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုအမိန့်

ျေနပ်သည်အထိ အာမခဳချေ

ို

်ေပဵထာဵခဲဴခခင်ဵ။

(ခ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵသည်ခဖစ်ေစ ရပ်စဲခခင်ဵမခပုမီခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယေ
ူ စသညဴ်
အမိန့်

ို ပယ်ဖျေ

်နိုင်သည်။

(ဂ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်

ို ပယ်ဖျေ

်သညဴ်အခါ-

(၁) တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ပစ္စည်ဵမျောဵ

ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲပိုင်

ို ေရာင်ဵချေမှု သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵလမ်ဵအရ စီမဳခန့်ခွဲမှု သို္ဓမဟုတ် ေပဵေချေမှု

သို္ဓမဟုတ် နည်ဵလမ်ဵတ
(၂) သို္ဓရာတွင် အထ

ျေ ေဆာင်ရွ

်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ချေ

်မျောဵသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။

်တစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ယုဳမတ
ှ ်

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ အပ်နှဳထာဵရှိခဲဴလျှင် ထိပ
ု စ္စည်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ

ထိုသို္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵမရှိခဲဴလျှင် လူမွဲခဖစ်သူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ
သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

မ်ဵချေ

ခန့်ထာဵသညဴ်သူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ
ညွှန်

ာဵသညဴ်အတိုငဵ်

်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ခပန်လည်အပ်နှဳရမည်။
အခန်ဵ (၃)

လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအာဵ

ာ

ွယ်ေပဵခခင်ဵနှငဴ် လူမွဲ၏လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵ

ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၂၆၉။ (

) ဤအပိုငဵ် (၈) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ေအာ

ပါဝင်ရမည်(၁) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ချေ ိန်တွင် လူမွဲ
ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ ၊

ပိုငဆ
် ိုငေ
် သာ သို္ဓမဟုတ် ဆ

်ခဳပိုင်ဆိုင်ေသာ

်ပါပစ္စည်ဵမျောဵ

(၂) ဤမှေနာ

်တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအရ ထိပ
ု စ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်သည်ဟု

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အတွင်ဵ

ျေေရာ

်သည်ဟု

မှတ်ယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ ။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ခခင်ဵမရှိေစရ။
(ဂ) ဤအပိုငဵ် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
တစ်ေယာ

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵတွင် လူမွဲမဟုတ်ေသာ အခခာဵသူတစ်ဦဵ

်၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵပါရှိလျှင် ယင်ဵတို္ဓ

ုိ ထိခို

်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် မမီစာဵအာဵ

လူမွဲခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ

်လွှာနှငဴ်အတူ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၁ ပုဒမ
် ခွဲ (

ငယ် (၁) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာ်ခပချေ

်ပါ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵနှင်ဴ သ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵအေပ္ဒ
၂၇၀။ (

) ဤပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

န့်သတ်ချေ

်မျောဵ

သညဴ်အချေန
ိ ်

်ဆိုင်ေစရမည်။

်အာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ဤပုဒ်မ၌ ေဖာ်ခပထာဵ

ာလအတွငဵ် လူမွဲခဖစ်သူမှ ၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵသည်

တရာဵရုဳဵ၏ခွင်ခဴ ပုချေ
ပျေ

်လွှာ

်မျောဵအရ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏

်ဝယ်သို္ဓ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအာဵ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵအပ်နှဳမပီဵသည်အထိ သ

(ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

်မျောဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

တင်သွငဵ် သညဴ်ေန့မှစ၍ ဤအခန်ဵ (၄) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
လ

) ပုဒမ
် ခွဲ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

အတည်ခပုေပဵခဲဴေသာ အတိုငဵ် အတာအထိမှတပါဵ

်ခပယ်ေစရမည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵနှငဴ် သ

ေငွေပဵေချေမှုမျောဵနှငဴ်လည်ဵ သ
ပျေ

်ဆိုင်သ

ဲဴသို္ဓ

်ဆိုငေ
် စရမညဴ်အခပင် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်သည် ယင်ဵပုဒ်မခွဲအရ

်ခပယ်သညဴ်အခါ ထိေ
ု ပဵေချေမှု

ို လ

်ခဳရယူထာဵသူသည် ယင်ဵသို္ဓေပဵေချေခဲဴေသာေငွပမာဏ

ို

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အစိတ်အပိုငဵ် အခဖစ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
(ဃ) အထ
ဆန့်

်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေင၍
်

်မျောဵသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ေယာ

မခပုမီ ထိုသို္ဓေလျှာ
တန်ရာတန် ေ

်လာွှ တင်သွငဵ် ထာဵခခင်ဵ

ဵေပဵ

(၂) ဤပုဒ်မခွဲအရ

်လွှာတင်သွင်ဵမပီဵေနာ

ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ

်လမ
ူ ွဲ

မသိရှိဘဲ သေဘာရိုဵခဖငဴ်
ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်။

ဘဏ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

ရယူခဲဴရာတွင် ယင်ဵသို္ဓရယူမှုမှာ ဤပုဒမ
် အရ ပျေ
လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမခပုမီတင်ရှိေသာ ေ

်ထဳမှ ေ

်ခပယ်ေသာ ေပဵေချေမှုခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထိေ
ု

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်အရခဖစ်လျှင် ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ဵမမီရယူစဉ်

် လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵ

ာ ရယူခဲဴေသာပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ်၊

ုစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အ

(င) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ

(၁) ေ

ို

ုစာဵမှုေပဵသည်ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမခပုရ-

(၁) လူမွဲခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

ေအာ

်

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ ထိေ
ု

ဵမမီ
ဵမမီမာှ
ဵမမီ

ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်-

ထိမု မီစာဵမှာ လူမွဲခဖစ်ေ

ာင်ဵ

ို ထိဘ
ု ဏ် သို္ဓမဟုတ် ထိုသူ

မသိရှိခဲဴခခင်ဵ၊

ို

(၂) ထိုေပဵေချေမှု

ုိ လ

်ခဳခဲဴသူထဳမှ ထိေ
ု ငွပမာဏ

ို ခပန်လည်ရရှိရန်မှာ

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်မှု

ရှိခခင်ဵ။
(စ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမဟုတ်လျှင် သို္ဓမဟုတ် လူမွဲပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ခခင်ဵမရှိလျှင်
ထိပ
ု စ္စည်ဵမျောဵ
အချေ

်

မျှ အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

လူမွဲ၏လ
မှုခင်ဵမျောဵနှငဴ်
၂၇၁။ (

ိုစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵသည် ဤပုဒမ
် အရ ပျေ
်အတွ

် ယုဳ

်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵ အာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ုစာဵခွငဴ်မျောဵေပဵခခင်ဵအေပ္ဒ

်ခပယ်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင် ဤပုဒမ
် ပါမည်သညဴ်
ည်အပ်နှဳထာဵေသာ

်

စီမဳခန့်ခွဲမှု

န့်သတ်ချေ

ေအာ

်ပါ

(၁) ထိေ
ု

ိစ္စမျောဵ

်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။

်မျောဵ

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်မပီဵေနာ

ထင်ရှာဵခပသနိုငေ
် သာေ

ို ထိခို

် လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ သ

်ေသ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု စ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မည်သညဴ်မမီရှင်

ို ေဆာင်ရွ

မျှ

်ခခင်ဵမခပုရ-

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုအတွ

် လူမွဲခဖစ်သူအေပ္ဒ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵအေပ္ဒ

ုစာဵမှုေတာင်ဵခဳခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၂) လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵမခပုမီ တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်အရနှငဴ် ယင်ဵ

မျောဵနှငဴ်အညီမှတစ်ပါဵ လူမွဲအေပ္ဒအေရဵယူေဆာင်ရွ
ဥပေဒဆိုင်ရာမှုခင်ဵေဆာင်ရွ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

် ချေ

်ချေ

အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ အတည်ခပုေဆာင်ရွ
်ေနစဉ်

်ခခင်ဵ။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင် တစ်ဦဵ

်နိုငသ
် ညဴ်အခွင်ဴအေရဵ

(ဂ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
ေဆာင်ရွ

မ်ဵ

် သို္ဓမဟုတ်

်တစ်ရပ်ရပ် စတင်ေဆာင်ရွ

်မျောဵသည် အာမခဳအ

သတ်မှတ်သညဴ် စည်ဵ

ို ထိခို

်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။

်လွှာတစ်ရပ်အရ မှုခင်ဵ

ို ဆ

်လ

်

ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို သို္ဓမဟုတ် လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်

အမိန့် ချေမှတ်မပီဵေနာ

်ပိုငဵ် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအေပ္ဒခဖစ်ေစ၊

၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵ အေပ္ဒခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွ

အတည်ခပုမှု သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာဥပေဒဆိုငရ
် ာ မှုခင်ဵေဆာင်ရွ

်မှု သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ဒီ

်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ရီ

ို

ဆိုင်ဵငဳဴထာဵနိုင်သည်။
(ဃ) တစ်စုဳတစ်ေယာ
တင်သွငဵ် ထာဵေ

်အေပ္ဒတွင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူသည် လူမွဲခဖစ်မမ
ှု ရပ်စဲေသဵေ

ာင်ဵ သ

ထင်ရှာဵသညဴ်အခါ ထိသ
ု ူအေပ္ဒ စစ်ေဆဵေနေသာ တရာဵရုဳဵသည် ထိမ
ု ှုခင်ဵ
သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ စည်ဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ဆ

်လွှာ တစ်ရပ်

်ေသ

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
်လ

်ေဆာင်ရွ

်

ေစခခင်ဵခပုနိုင်သည်။
(င) လူမွဲခဖစ်မှုမရပ်စဲေသဵေသာ လူမွဲမှပုိငဆ
် ိုင်သညဴ်

ုန်စည်မျောဵ

သို္ဓမဟုတ် အာမခဳေပဵ၍ ေပါင်နှဳခခင်ဵခဖငဴ် တစ်စုဳတစ်ေယာ
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ယင်ဵပစ္စည်ဵ
အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိ၍
ု္ဓ

ို စစ်ေဆဵလိေ
ု

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။

်

ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ေပါင်နှဳခခင်ဵ
လ

ာင်ဵ လ

်ဝယ်ရယူထာဵသညဴ်

ိစ္စတွင်

်ဝယ်ရယူထာဵသူထဳသို္ဓ

(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတစ်ရပ် ေပဵပိထ
ု္ဓ ာဵခဲဴသညဴ်

အေနခဖငဴ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ ထို
ခပန်လည်ေရွဵနုတ်ရန် အခွင်အ
ဴ ေရဵ

ို

ုန်ပစ္စည်ဵ

ျေ ိုဵေ

ိစ္စတွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵလ

်ဝယ်ရှိသူ

ို စစ်ေဆဵရန်အခွင်အ
ဴ ေရဵနှငဴ် လူမွဲအာဵ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေပဵအပ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထိုသူသည်

မိမိရရှိထာဵေသာ အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်မရဘဲ ေဆာင်ရွ

ခွငဴ်မရှိေစရ။
(ဆ) လူမွဲ၏ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်သည် လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵတွင် ပါသည်ခဖစ်ေစ မပါသည်ခဖစ်ေစ

ဤပုဒ်မတွင် ရည်ညန
ွှ ်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် လူမွဲ၏ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်ဆိုသညဴ် စ

ာဵရပ်တွင်

ပါဝင်ေစရမည်။
ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရန်အခွငဴ်အာဏာ
၂၇၂။ (

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

မခပုမီ မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ
မည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆပါ

ို

ာ

်ထာဵမပီဵေနာ

် ထိုအမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ

ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ

်ရန်အတွ

် လိအ
ု ပ်

တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်

ခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ခ) အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်

ို ေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵ၏လုပ်ငန်ဵရှငအ
် ေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ်

ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ယင်ဵအပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
အက

ဳေပဵအာဵ တရာဵရုဳဵ

ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။

(ဂ) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်အပ်သညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏
လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵ

ို

န့်သတ်ချေုပ်ချေယ်သညဴ် တာဵခမစ်ချေ

်မျောဵအာဵ

ထညဴ်သွငဵ် ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ

ို ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ချေ

်ချေင်ဵလ

်ေရာ

်ရယူေစရန်

ယင်ဵ အမိန့်တွင် ထညဴ်သွင်ဵချေမှတ်ရမည်။
(င) တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်သညဴ်အမိန့်တွင် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵမှ အခါ
အာဵေလျော်စွာ ရရှိခွင်ဴရှိမညဴ် အခေ
(စ) တရာဵရုဳဵ

ဵေငွ

ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။

ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုလျှင် ဤပုဒ်မအရ ခန့်အပ်ထာဵေသာ

ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵသည် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ

်ပါအခွင်ဴအေရဵ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ

အာဏာနှငဴ် တာဝန်မျောဵရရှိေစရမည်(၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပျေ
နည်ဵခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵမခပုပါ
ယင်ဵ

ုန် ပစ္စည်ဵ

်စီဵလွယ်သညဴ်

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အမှုအတွငဵ် တစ်နည်ဵ

တန်ဖိုဵယုတ်ေလျောဴသွာဵနိုငေ
် သာ

ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵပါရှိလျှင်

ို ေရာင်ဵချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ၊

(၂) လိအ
ု ပ်သည်ဟု ထင်ခမင်ပါ

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်

ို ေခ္ဒယူ

ျေင်ဵပခခင်ဵ။

်

(ဆ) ဤပုဒ်မအရ ခန့်ထာဵေသာ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်
မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

မျှ

ုန်

ျေစရိတ်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ာဵချေ

ို လုပ်

်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ

ိုင်ေစရန် အခွငဴ်အာဏာ

ေပဵအပ်သည်ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှိေစရ။
(ဇ) ဤပုဒမ
် အရ ခန့်ထာဵေသာ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ

မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ခခင်ဵမရှိ

ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုရာတွင် ၎င်ဵ၏ တမင်ေပါ္ဓဆ
မှုေ

ာငဴ် ခဖစ်ပွာဵသညဴ်ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုမတ
ှ ပါဵအခခာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ထဳသို္ဓေပဵေလျော်ရန် တာဝန်မရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင်

ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအေနခဖငဴ် ထိသ
ု ို္ဓသိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုလုပ်စဉ်
ထိုသို္ဓ ခပုလုပ်ရန်မိမတ
ိ ွင်လုပ်ပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိေ
မိမိ

ိုယ်တိုင်

ထင်ခမင်ယုဳ

(ဈ) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ

ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ

ို ခန့်ထာဵမပီဵေနာ

် မမီစာဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ၎င်ဵ၏

ို ေအာင်ခမင်စွာ ထမ်ဵေဆာင်နိုငေ
် စရန်အတွ

အချေ

ို ေပဵအပ်ရမညဴ်အခပင် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ

်မျောဵ

ေတာင်ဵခဳေသာ အခခာဵလိအ
ု ပ်သညဴ် အ
(ည) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ
ေလျှာ

်ထာဵချေ

ူအညီမျောဵ

ိုလည်ဵ မပျေ

် လိအ
ု ပ်ေသာ ပစ္စည်ဵစာရင်ဵနှင်ဴ
အခါအာဵေလျော်စွာ
မ
်

ွ

် ေဆာင်ရွ

်ေပဵရမည်။

ို ခန့်ထာဵရာတွင် ထိုသို္ဓခန့်ထာဵသညဴ်အချေ ိန်နှငဴ် လူမွဲခဳယူေစရန်

်အရ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်အချေ ိန် သို္ဓမဟုတ် ထိေ
ု လျှာ

ိုပလပ်သညဴ်အချေ ိန်
သ

်ရှိသည်ဟု

ည်၍ ခပုလုပ်ခခင်ဵခဖစ်ရမည်။

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ
်အလ

ာင်ဵအချေ

ာလအထိ

ာဵ

ာလတွင် ပုဒ်မ ၂၇၁၊ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်လွှာ

်မျောဵနှင်ဴ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ဋ) ေအာ
တစ်ဦဵ

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ
ို ခန့်ထာဵခခင်ဵသည် ရပ်စဲေစရမည်-

(၁) ထိမု မီစာဵအေပ္ဒ ေလျှာ

်ထာဵသညဴ် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်လွှာ

အာဵပလပ်ခခင်ဵ၊
(၂) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်လွှာအရ မမီစာဵအာဵ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊
(၃) ထိုသို္ဓခန့်ထာဵမှု

ို အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ရပ်စဲေစရန် တရာဵရုဳဵ

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ။

(ဌ) မမီစာဵအာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳခဲဴရလျှင် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည်ေနာင်တွင်
လူမွဲ၏ပစ္စည်ဵ၌ပါသည်ခဖစ်ေစ၊ မပါသည်ခဖစ်ေစ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအခဖစ် ဤပုဒ်မတွင် ရည်ညွှန်ဵ
ေဖာ်ခပထာဵချေ
လုပ်ငန်ဵ
၂၇၃။ (

်မျောဵအရ ၎င်ဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

) မမီစာဵတစ်ဦဵ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

ညာချေ

်

်အရမှတပါဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်

ချေမှတ်သညဴ်အခါ လူမွဲခဖစ်သူ မမီစာဵသည် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

မျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵချေ

်

ို လူမွဲခဖစ်မှုစတင်သညဴ်ေန့မှစ၍ ၂၁ ရ

်အတွင်ဵ နည်ဵဥပေဒ

်မျောဵနှငဴ်အညီ တင်သွင်ဵရမည်။

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအေပ္ဒ တင်ရှိသညဴ် တာဝန်မှ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵနိုင်သည်

သို္ဓမဟုတ်
(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ သတ်မှတ်

ာလ

အပ်နှငဵ် ထာဵေသာအခွင်ဴအာဏာ
တရာဵရုဳဵသည် ထိအ
ု ခွင်ဴအာဏာ
(ဂ) လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵသည်

ျေ ိုဵေ

ို တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ဤပုဒ်မအရ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ို

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အေ

(၁) ဤပုဒ်မတွင် ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵေသာတာဝန်

ျေင်သ
ဴ ုဳဵရန် ခငင်ဵဆိုလျှင်

ာင်ဵခပချေ

ို လို

်မရှိဘဲ-

်နာေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

်

ွ

်လျှင်

ခဖစ်ေစ၊
(၂) လုပ်ငန်ဵ
ချေ

ိစ္စမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

်တစ်ရပ်

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ်

်မျောဵနှငဴ်အညီ တင်သွင်ဵခခင်ဵမခပုလျှငခ် ဖစ်ေစ။

၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ်မျောဵချေမှတ်ခခင်ဵခဳရမညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမင်ခပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ
အေရဵယူခခင်ဵ ခဳထို

်ေစရမည်။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ စုဳစမ်ဵေထာ
၂၇၄။ (

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရမပီဵေနာ

်လှမ်ဵမှုခပုရန် တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပင
ို ်ခွငဴ်မျောဵ

် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ

(၁) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်

ိုချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ

မမီစာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် ေဆာင်ရွ

ေဆာင်ရွ

ို စုဳစမ်ဵေထာ

်မှုမျောဵ

(၂) ေတွ့ရှခ
ိ ျေ

်

ို ေဆာင်ရွ

် ရမည်-

ာလအထိ လုပ်ေဆာင်ခဲဴေသာ လူမွဲခဖစ်သူ

်မှုမျောဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်

်လှမ်ဵခခင်ဵ၊

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ခပခခင်ဵ။

(ခ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန်လိုအပ်ခခင်ဵမရှိဟု ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
(

်ပါတို္ဓ

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် သ

ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အခါ ပုဒမ
် ခွဲ

်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဂ) ဤပုဒ်မအရ တင်ခပေသာ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ အစီရင်ခဳစာသည် လူမွဲမခ
ှု င်ဵမျောဵတွင် ဦဵစွာ
အခမင်အာဵခဖငဴ် ခိုင်မာသညဴ် သ

်ေသခဳချေ

လူမွဲခဖစ်သမူ မီစာဵအာဵ အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ
၂၇၅။ (

်ခဖစ်ေစရမည်။
်တွင် စစ်ေမဵခခင်ဵ

) လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်မပီဵချေိန်မှစ၍ လူမွဲအခဖစ်ရပ်စဲသညဴ် အမိန့်

ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ
ခပည်သူေရှ့ေမှာ

ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေ ိန်
်တွင် စစ်ေဆဵ

ာလတွငမ
် ဆို ထိလ
ု ူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ အမျောဵ

ာဵနာခွငဴ်ခပုရန် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်

ထာဵနိုင်သည်။
(ခ) တရာဵရုဳဵ

အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ

ာဵနာေပဵခွငဴ်ခပုရန် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓသူ မမီရှင်အပါအဝင် ေ

်တွင် စစ်ေဆဵ

ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏

ထ

်ဝ

်ထ

်မနည်ဵ ပိုငဆ
် ိုင်သူမမီရှငမ
် ျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ ေတာင်ဵဆိုသညဴ် အေ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေလျှာ

သတ်မှတ်သညဴ်ေန့ရ

်လွှာ

ို လ

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု ို္ဓသတ်မှတ်သညဴ်ေန့ရ
စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမှု
(ဃ) ေအာ

) အရ ေလျှာ

ိစ္စမျောဵ၊ ဆ

်လွှာ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ရရှိပါ

ို တင်သွင်ဵရမည်။

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ

်တွင် အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ

၎င်ဵပိုငဆ
် ိုငေ
် သာလုပ်ငန်ဵ

်ခဖငဴ် မမီရှငတ
် စ်ဦဵ

်၌ စစ်ေဆဵ

ာဵနာမည်ခဖစ်ေ

်တွင် လူမွဲခဖစ်သူ မမီစာဵသည် လာေရာ
်သွယ်ေဆာင်ရွ

်ချေ

ာင်ဵ ညွှန်

ာဵ

်ရမညဴ်အခပင်

်မျောဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

ို ခဳယူရမည်။

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵသည် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ

နာရာ၌ မမီစာဵပိုင်ဆိုင်ေသာ ဆ
မျောဵမေအာင်ခမင်ရသညဴ် အေ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

်ချေ

်တွင် စစ်ေဆဵ

်မျောဵ၊ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

ာဵ

ိစ္စမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

ာင်ဵရင်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဖစ်သူ မမီစာဵအေပ္ဒ၌ စစ်ေဆဵ

ေမဵခမန်ဵနိုင်သည်(၁) အတည်ခပုခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၊
(၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊
(၃) လူမွဲမှုခင်ဵတွင် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအေပ္ဒ ေ

ဵမမီတင်ရှိေ

ာင်ဵ သ

(င) ဤပုဒ်မအရ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမှုတွင် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵသည်
အေ

ာင်ဵခပချေ

ခပစ်ဒဏ်

်မရှိဘဲ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လာေရာ

်ရန်ပျေ

်

ျေ ိုဵေ
ွ

်ေသခပနိုင်သညဴ် မမီရှင်မျောဵ။
ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ

်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ

ိုချေမှတ်ခခင်ဵခဳရမညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမင်ခပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵခဳထို

်ေစရ

မည်။
လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵ
၂၇၆။ (

ေဆာင်ရွ

်ေပဵရမညဴ် တာဝန်မျောဵ

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရပါ

ေဆာင်ရွ

လူမွဲသည် ေအာ

်ပါတာဝန်မျောဵ

ို

်ရမည်-

(၁) မိမိ၏လ

်ဝယ်တွငရ
် ှိေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ

ခဳရသူထဳသို္ဓ လ

်ေရာ

ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ

်ေပဵအပ်ခခင်ဵ၊

(၂) မည်သညဴ်စစ်ေဆဵစီရင်မှုတွင်မဆို ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုခခင်ဵမှ
အရာမျောဵအပါအဝင် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် သ
ေအာ

်တွငရ
် ှိေနေသာ စာအုပ၊် စာရွ

င်ဵလွတ်ခွငရ
ဴ် ေသာ အေ

်ဆိုင်မပီဵ ၎င်ဵ၏လ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှု

စ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ လ

ာင်ဵ

ိုလည်ဵ

်ေရာ

်ေပဵအပ်ခခင်ဵ။

(ခ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝင်သညဴ် အချေ ို့ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵမှာ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ
လ

်ေရာ

်ေပဵအပ်ရန် မခဖစ်နိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵခဖစ်သညဴ်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ိစ္စနှင်ဴ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵခဖစ်ေ

ေတာင်ဵဆိုနိုငေ
် သာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်သညဴ်

အရာဝတ္တုမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ အ

ာအ

ာင်ဵ

ိစ္စမျောဵတွင် ထိသ
ု ို္ဓေသာ

ွယ်ေပဵရန်အတွ

်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ
အာဵလုဵဳ

ို ေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵဆိုသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ

် ေပဵရန်လူမွဲတွငတ
် ာဝန်ရှိရမည်။

(ဂ) လူမွဲသည်(၁) ၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၏ စာရင်ဵနှငဴ် အခခာဵလိုအပ်ေသာအချေ

်အလ

်မျောဵ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ

ခဳရသူထဳသို္ဓ ေပဵအပ်ရမညဴ်အခပင်၊
(၂) ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ

်တစ်ရပ်အလို္ဓငှာ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ လာေရာ

်

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ဆငဴဆ
် ိုသညဴ်

ူညီေဆာင်ရွ

ိစ္စမျောဵတွင်

်ေပဵရမည်။

(ဃ) လူမွဲခဖစ်သူအေနခဖငဴ် လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵသညဴ်တိုငေ
် အာင် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သည် သ

်မျောဵ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(င) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရသူသည် ခိုင်လုဳေသာ အေ
ဤပုဒ်မအရသတ်မှတ်ထာဵေသာ တာဝန်မျောဵ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ ခပစ်ဒဏ်
အေရဵ ယူခခင်ဵခဳထုိ

ို လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲ

်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒခဖငဴ်

ို ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရမညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမင်ခပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ

်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၄)

လူမွဲမှုခင်ဵမှ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမျောဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ရာထူဵသ

်တမ်ဵ

ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၂၇၇။ (

) မည်သူမဆို ဤဥပေဒအပိုငဵ် (၃) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ
ခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ မခဳထို

ေ
် စရ။

(ခ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရန် အခွင်ဴအာဏာ
တွင် နှစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ

်ပိုေသာသူမျောဵ

ို ပူဵတွဲယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်

သညဴ် အခွငဴ်အာဏာလည်ဵပါဝင်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင် ထိုသို္ဓခန့်အပ်ရာ၌ ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူမျောဵ
သည် ပူဵတွဲေဆာင်ရွ
အခွင်ဴအာဏာ

်ေစရန် သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵမှတစ်ဦဵသိ္ဓု

ိုယ်စာဵလွှဲအပ်ေဆာင်ရွ

်နိုင်ေစရန်

ို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(ဂ) အချေ ို့ေသာအေခခအေနမျောဵ၌ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵအခဖစ်
ခန့်ထာဵနိုင်ေ
ထိခို

ာင်ဵ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

်ေစခခင်ဵမရှိေစရ။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
၂၇၈။ (

်မျောဵ

ို ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊ ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵ

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵအာဵ တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရခဖစ်ေစ နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ

ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ၎င်ဵအာဵ ရာထူဵမှဖယ်ရှာဵရန်
မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

ျေငဵ် ပေသာ မမီရှင်

်အရခဖစ်ေစ ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ အစာဵထိုဵခန့်အပ်ရန်အတွ
တစ်ပုဳထ

်ေ

်မနည်ဵ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

ေသာ မမီရှင်မျောဵ

ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ေလဵပုဳ

်ခဖငဴ် တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ

်ပို

အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ဆငဴေ
် ခ္ဒေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုလျှင် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ

ဆငဴဆ
် ိုလျှင် မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ

ို ဆငဴေ
် ခ္ဒရမည်။

(ဂ) ဤဥပေဒအပိုင်ဵ (၃) အရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ျွမ်ဵ

ထာဵေသာ အရည်အချေငဵ် ရှိသူအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵပါ

ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ရန် သတ်မှတ်

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယုဳမတ
ှ ်

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵေပဵရမည်။
(ဃ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ရာထူဵမှနုတ်ထွ
နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ
(င) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ာင်ဵ

်မျောဵ

ာဵစာ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) အရ ေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အေ

မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
ေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်ရာတွင် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

ို

ျေငဵ် ပခဲဴေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ

ာင်ဵနှငဴ် ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵတွင်ချေမှတ်ခဲဴ

ိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပရမည်။

(စ) မမီစာဵအာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်

ို ပယ်ဖျေ

်ခဲဴလျှင် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်

ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵေပဵရမည်။
တာဝန်မှ ရပ်စဲသွာဵခခင်ဵ
၂၇၉။ (

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တာဝန်မှ

ရပ်စဲမပီဵ ၎င်ဵ၏ေနရာ၌ အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ အစာဵထိဵု ခန့်အပ်ခဲဴပါ
ေအာ

်ေဖာ်ခပပါ အချေ ိန်

ထိတ
ု ရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်

ာလတစ်ရပ်ရပ်တွင် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်-

(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵမှ ခန့်အပ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ၎င်ဵ၏
ေနရာသို္ဓ အစာဵထိဵု ခန့်အပ်မပီဵခဖစ်ေ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ

(၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်အချေ ိန်၊

ခန့်အပ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ယင်ဵတရာဵရုဳဵ

ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်

အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်အချေ ိန်။
(ခ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနစဉ်တွင် ၎င်ဵ

အေနခဖငဴ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ စီမဳခန့်ခွဲမှုလပ
ု ်ငန်ဵမျောဵမှာ လ
သွာဵမပီခဖစ်ေ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴမပီဵေနာ

်ေတွ့အာဵခဖငဴ် မပီဵခပတ်

် တရာဵရုဳဵ

အမိန့်ခဖငဴ်

သတ်မှတ်သညဴ်အချေ ိန်မှစ၍ ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်။
(ဂ) ေအာ

်ေဖာ်ခပပါ အချေ ိန်

ာလတစ်ရပ်ရပ်တွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယုဳမှတ်အပ်နှဳ

ခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵခဳရသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်၏ တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵခဖငဴ် ရာထူဵမှဖယ်ရှာဵရာ၌ ၎င်ဵ၏ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမှ
ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ထာဵခခင်ဵ မရှိသညဴ်
ထိုသူ ေသဆုဳဵသွာဵသညဴ်

ိစ္စတွင် ထိသ
ု ူသည် ရာထူဵတာဝန်မှ ရပ်စဲသွာဵမပီဵခဖစ်ေ

နည်ဵဥပေဒနှင်ဴ အညီ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

ာဵသညဴ်အချေ ိန်၊

င်ဵလွတ်

ိစ္စ သို္ဓမဟုတ်
ာင်ဵ

(၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵခဖငဴ် ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵရာ၌ ၎င်ဵ၏တာဝန်ရှိမှုမှ
ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆုဳဵခဖတ်ထာဵမပီဵခဖစ်သညဴ်
တရာဵရုဳဵအမိန့်ခဖငဴ် ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵသညဴ်
နုတ် ထွ

်သွာဵသညဴ်

င်ဵလွတ်

ိစ္စ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူအာဵ

ိစ္စ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) အရ ရာထူဵမှ

ိစ္စတို္ဓတွင် ထိသ
ု ူ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵ

ဆုဳဵခဖတ်သညဴ်အချေ ိန်၊
(၃) ရာထူဵမှ မိမဆ
ိ န္ဒအေလျော

် နုတ်ထွ

်သညဴ်

ိစ္စတွင် တရာဵရုဳဵ

တစ်စုဳတစ်ရာ ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ၎င်ဵ၏ နုတ်ထွ

မ
် ှု စတင်အ

(၄) ပုဒ်မ ၂၇၈ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ ရာထူဵေနရာ လစ်လပ်သညဴ်
(

တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်
ျေိုဵသ

်ေရာ

်သညဴ်အချေ ိန်၊

ိစ္စတွင်-

) ထိပ
ု ုဒ်မခွဲတွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ မမီရှင်မျောဵ အမပီဵသတ် အစည်ဵအေဝဵ၌ ထိုသူ၏

တာဝန်မှ ရပ်စဲခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍
ထိုသူ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵရန် ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင်

်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵ

ဆုဳဵခဖတ်သညဴ်အချေ ိန်၊

(ခခ) ထိမု မီရှင်မျောဵ အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ၌ ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ခဲဴလျှင် ရာထူဵတာဝန်မှ လစ်လပ်
သွာဵသညဴ်အချေ ိန်။
(ဃ) မမီစာဵအာဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ

ို ပယ်ဖျေ

်ခဲဴရာတွင် ထိုသို္ဓ ပယ်ဖျေ

်ချေန
ိ ်၌

်ေနသူသည် ထိတ
ု ရာဵရုဳဵမှ ဆုဳဵခဖတ်သညဴ်အချေ ိန်တွင် ၎င်ဵ၏

တာဝန်သည် ရပ်စဲေစရမည်။
(င) ဤပုဒ်မအရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ တာဝန်မှရပ်စဲသညဴ်
အခါ လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ
စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ

ို စီမဳခန့်ခွဲရာ၌ ၎င်ဵ၏ ခပုလုပ်မှုမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ွ

်မှုမျောဵနှငဴ်

ာင်ဵ၊ အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် လုပ်ေဆာင်သညဴ် ၎င်ဵ၏

အခပုအမူမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

ာင်ဵ တင်ရှိေသာ တာဝန်အာဵလုဵဳ သည် ဤပုဒမ
် ၏ အထ

်ပါ

်မျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အချေ ိန်မှစတင်၍ ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်။

(စ) ဤပုဒမ
် အရ တာဝန်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ တစ်စုဳတစ်ဦဵနှငဴ်ပတ်သ
လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵ

ို ဤပုဒ်မ

်၍ တရာဵရုဳဵ၏ ပုဒ်မ ၂၈၃ အရ

တာဵခမစ်ပိတ်ပင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵ
၂၈၀။ (

) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ရာထူဵေနရာ လစ်လပ်သညဴ်အခါ ဤပုဒမ
် နှင်ဴသ

်ဆိုငေ
် စရ မည်။

(ခ) ထိုလစ်လပ်ေနေသာ ရာထူဵေနရာတွင် တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ ထပ်မဳခန့်အပ်မပီဵသညဴ်အချေ ိန်
တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ
(ဂ) ထိုလစ်လပ်ေနေသာရာထူဵေနရာ
အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ာလ အထိ

်ရမည်။

ို ခန့်အပ်ရန်အလိ္ဓုငာှ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏
ို ဆငဴေ
် ခ္ဒနိုငမ် ပီဵ ပုဒ်မ ၂၉၅၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဇ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို ဆငဴေ
် ခ္ဒရမည်။

်နှင်ဴအညီ

(ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ မမီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီတစ်ရပ်

ို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵခဲဴလျှင် တရာဵဝင်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိလ
ု စ်လပ်ေနေသာရာထူဵ
အေဝဵ
(င) အ

ို ေခ္ဒယူ

ို ခန့်အပ်ရန်အလို္ဓငှာ ထိမု မီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီ အစည်ဵ

ျေင်ဵပရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်။

ယ်၍ ထိုလစ်လပ်ေနေသာရာထူဵ

ို ထိုသို္ဓခဖညဴ်တင်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုခဲဴလျှင် တရာဵဝင်

ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်
ဆ

်လ

်ေဆာင် ရွ

်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ

နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ အစည်ဵအေဝဵ

်သည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ို ဆငဴေ
် ခ္ဒနိုင်သညဴ် အာဏာ

(စ) ဤပုဒမ
် ပါ လစ်လပ်ေနေသာရာထူဵဆိုသညဴ် စ

ို ထိခို

ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ)

်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။

ာဵရပ်တွင် လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵခဖစ်ေသာ သို္ဓမဟုတ်

ယင်ဵပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်နိုငေ
် သာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ ဆငဴေ
် ခ္ဒေသာ မမီရှင်
မျောဵ အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
အခဖစ် ဆ

်လ

ျေငဵ် ပမပီဵေနာ

် ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှင်ဵခခင်ဵခဳရသူ

်ခန့်ထာဵရန်လိုအပ်ေနသညဴ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူရာထူဵလည်ဵ ပါဝင်ေစရမည်။
ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ

မမီရှင်မျောဵေ
၂၈၁။ (

ပ်မတ်ခခင်ဵ

ာ်မတီ

) ဤဥပေဒနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

အလို္ဓငာှ မမီရှင်မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
မျောဵေ

ာ်မတီ

ို ထမ်ဵေဆာင် ရန်

ျေငဵ် ပ၍ နည်ဵဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ မမီရှင်

ို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်နိုင်သည်။

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ေနရာ၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ
ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်အပ်ခဲဴသညဴ်အခါမှတပါဵ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ
ေ

ာ်မတီ

်ဆိုင်သူတစ်ဦဵ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ျေနပ်မမ
ှု ရှိလျှင် လူမွဲ

်

ွ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင်မျောဵ

ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

တရာဵရုဳဵသည် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေဆာင်ရွ
ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ာ်မတီအာဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေပဵခခင်ဵ မခပုရ။

ပ်မတ်ခခင်ဵ

) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေဆာင်ရွ

တစ်ရပ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ
သ

ာလအတွင်ဵ ထိအ
ု စည်ဵအေဝဵခဖငဴ် မမီရှင်မျောဵ

ို တည်ေထာင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵေ

တရာဵရုဳဵမှ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ
၂၈၂။ (

်ေနသညဴ်

လူမွဲ၏

ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵအ

်ထာဵနိုငမ် ပီဵ ယင်ဵသို္ဓေလျှာ
်မှု သို္ဓမဟုတ် ပျေ

် တစ်ရပ်အာဵ အတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ

်

ွ

်
ျေိုဵ

်ထာဵမှုအေပ္ဒ
်မှု သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ခခင်ဵခပုေစရန်

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သညဴ်အခပင် အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ် အမိန့်မျောဵချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) လူမွဲခဖစ်မှုအရ ေပ္ဒေပါ
အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
(ဂ) တစ်ဦဵထ
ေလျှာ

်လာေသာ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ညွှန်

ာဵေပဵနိုငရ
် န် ယုဳမှတ်

်ထာဵနိုင်သည်။

်ပိုေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒတွင် လူမွဲခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်

်လွှာတစ်ရပ် တင်သွငဵ် ထာဵသညဴ်

ိစ္စ၌ ထိုသို္ဓေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵခဳရသူမျောဵသည် ေ

ဵမမီ

ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵမရှိေသာ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၏ အစုဝင်မျောဵခဖစ်သညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတ

မည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ၎င်ဵတို္ဓ

ို လူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ်တည်ဵ၌ ပူဵတွဲ၍ ေဆာင်ရွ

်ရန် ညွှန်

ာဵ

နိုင်သည်။
(ဃ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရိေ
ှ သာလူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအ
ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

လုပ်ငန်ဵ၏ ပူဵတွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ျွမ်ဵ

ျေိုဵသ

ျေင်သူ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်သူ တစ်ဦဵဦဵ၏

) အရ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်မပီဵ ထိအ
ု မိန့်တွင် အစုစပ်

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵနှငဴ် အစုဝင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီ၏ သီဵခခာဵပစ္စည်ဵမျောဵ

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထညဴ်သွင်ဵညွှန်

ို

ာဵနိုင်သည်။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ တာဝန်ရှိမမ
ှု ျောဵ
၂၈၃။ (

) ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ-

(၁) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝင်ေသာ ေငွေ
ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာအာဵ အလွဲအသုဳဵခပုထာဵေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

်ဝယ်ရယူထာဵေ

သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵတင်ခပရန် တာဝန်ရှိေ
(၂) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
သို္ဓမဟုတ် ယုဳ

ည်အပ်နှဳမှု

ဆုဳဵရှုဳဵမှုတစ်ရပ် ေပ္ဒေပါ
တရာဵရုဳဵ

၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ေ

ို ချေ ိုဵေဖာ

်ေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
်ရာ၌ အလွဲသုဳဵစာဵခပုမှု

ာငဴ် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

ာင်ဵ၊

ျေနပ်မှုရှိလျှင် တရာဵမျှတသည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် ထိသ
ု ို္ဓေသာ ဥပေဒနှငဴ်

မညီေသာ မှာဵယွင်ဵေဆာင်ရွ
တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်အတွ
ေငွေ

်မှုေ

ို ေဆာင်ရွ

ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ယုဳ

် ေလျော်ေ

ည်အပ်နှဳမှု

ို ချေ ိုဵေဖာ

်မှု သို္ဓမဟုတ် အခခာဵ

ဵေပဵေစရန်ခဖစ်ေစ၊ ထိပ
ု စ္စည်ဵ၏ အ

ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

ျေိုဵအခမတ်အတွ

်

ို ခပန်လည်ေပဵအပ်ေစရန်ခဖစ်ေစ၊

မူလအေနအထာဵသို္ဓ ခပန်လည်ထာဵရှိေစရန်ခဖစ်ေစ၊
တာဝန်ယစ
ူ ာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵတင်ခပေစရန်ခဖစ်ေစ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ အေပ္ဒ
အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်တွင် တရာဵရုဳဵတွင် သငဴ်ေလျော်ေသာ အတိုဵနှုန်ဵ

သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ထိုသို္ဓသတ်မှတ်ချေ
ေပ္ဒေပါ

်လာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

ို ထိခို

်သည် ဤပုဒ်မအရ မှတစ်ပါဵ
်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဂ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိပ
ု စ္စည်ဵအတွ
သို္ဓမဟုတ် မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် လူမွဲ

် ထပ်မဳခန့်ထာဵေသာ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။ သို္ဓရာတွင် လူမွဲ

ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇၉ အရ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ေလျှာ

်ထာဵလျှင် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်ခဖငဴ်သာ ေလျှာ

ေဆာင်ရွ

်ရာတွင် ၎င်ဵ

လ

ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ

ိုယ်တိုင်မှ

၎င်ဵ၏တာဝန်ရပ်စဲမပီဵမှ

်ထာဵရမည်။

(ဃ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတွင် မပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုခွငဴ်ရှိေ

ို ထညဴ်သွင်ဵ

ို သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ

ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်အရ ယုဳ

ည်၍

်ဝယ်ထာဵခွငဴ်ရှိေသာ ပစ္စည်ဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုရာမှ ၎င်ဵ၏ ေပါ္ဓေလျောဴမှုေ

ာငဴ် ေပ္ဒေပါ

်လာေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ်

နစ်နာမှုမျောဵမှတစ်ပါဵ အခခာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မရှိ
ေစရ။ ထိ္ဓအ
ု ခပင် ယင်ဵအေနခဖငဴ် ထိပ
ု စ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိပ
ု စ္စည်ဵ
ေငွေ

ဵအန

် သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵေ

အာမခဳအခဖစ် လ

ို ေရာင်ဵချေခခင်ဵမှရရှိေသာ

ာငဴ်

ုန်

ျေေသာစရိတ်

ို

်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။
အခန်ဵ (၅)
ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်တာဝန်မျောဵ
နိဒါန်ဵ
ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏တာဝန်မျောဵ

၂၈၄။ (

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵသည် ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထိုသို္ဓေဆာင်ရွ

ို လ

်ေရာ

်ရာတွင် ၎င်ဵ၏

်ရယူ၍ ထုခွဲေရာင်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ

ာ မမီရှင်မျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရမည်ခဖစ်မပီဵ

ိုယ်ပိုငဆ
် င်ခခင်တုဳတရာဵ

ို

ျေင်ဴသုဳဵ၍ ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

နှငအ
ဴ် ညီ စီမဳခန့်ခွဲခွငဴ်ရှိသည်။
(ခ) ထိုလူမွဲမှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

ျေ ိုဵေ

ို ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ရန်အလို္ဓငှာ တရာဵဝင်

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵခဳလာသညဴ်အခါ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ

်ပါတို္ဓ

(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓ အချေ

ို ေဆာင်ရွ

်အလ

်ရမည်-

်မျောဵတင်ခပခခင်ဵ၊

(၂) စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငအ
ဴ် ခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓ တင်ခပခခင်ဵ၊ လိုအပ်

သလိုအစစ်ခဳခခင်ဵနှင်၊ဴ
(၃) အခခာဵလိုအပ်ေသာ အ

ူအညီမျောဵေပဵခခင်ဵ။

(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ တရာဵဝင်ရာထူဵအမည်

ို သုဳဵစွဲရာတွင် လို

်နာရမညဴ် ပုဳစဳ

ို

နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ သိမ်ဵယူခခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ
လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ လွှဲေခပာင်ဵေရာ
၂၈၅။ (

) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ခန့်ထာဵသည်နှငဴ်တစ်မပိုင်န

်

ိုခဖစ်ေစ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

်ရှိခခင်ဵ
ိုခဖစ်ေစ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ အခဖစ်

် ထိသ
ု ူသည် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအာဵ တရာဵဝင်စီမဳခန့်ခွဲခွငဴ် ရှိေစ ရမည်။

(ခ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵခဖစ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအခဖစ်ပါဝင်ေသာ မည်သညဴ်
ပစ္စည်ဵ

ိုမဆို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵအပ်နှဳရာတွင် တရာဵဝင်စာချေုပ်ခဖငဴ် ေပဵအပ်

ခခင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အပ်နှဳခခင်ဵမခပုေသာ်လည်ဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵအပ်နှဳမပီဵခဖစ်
သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။
လူမွဲခဖစ်မပီဵေနာ

်ရရှိလာေသာပစ္စည်ဵမျောဵ

၂၈၆။ (

) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ

် လူမွဲ

ရရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် ဆ

တစ်ရပ်ရပ်

ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအခဖစ် လ

အေ

ာဵစာေရဵသာဵေပဵပို္ဓ၍ ေတာင်ဵခဳနိုငသ
် ည်။

ာင်ဵ

(ခ) သို္ဓရာတွင် ေအာ

်ေရာ

်ခဳပင
ို ဆ
် ိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵ

်လေ
ွှဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်

်ပါပစ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်ဴမရှိေစရ-

(၁) ဤဥပေဒအရ ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊
(၂) အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵအခဖစ်မှ ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ။
(ဂ) ဤပုဒ်မအရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵသညဴ်အခါ ထိစ
ု ာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵခဳထာဵေသာ

ပစ္စည်ဵသည် လူမွဲပင
ို ်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအခဖစ် ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ

်ရှိသွာဵသည်ဟု

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ စီမဳခန့်ခွဲခွငဴ်သည် ထိပ
ု စ္စည်ဵ
မျောဵ

ို လူမွဲ

လ

်ဝယ်ရရှိခဲဴသညဴ်အချေ ိန် သို္ဓမဟုတ် ဆ

်ခဳပိုငဆ
် ိုငခ
် ဲဴသညဴ် အချေ ိန်မှစတင်၍ ရရှိခဲဴ

သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။
(ဃ) ဤပုဒမ
် အရ အေ
အ

ယ်၍ လူမွဲခဖစ်မှု

(၁) တစ်ဦဵတစ်ေယာ
လ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵမခပုမီ

ခဖစ်ေစ ေပဵပိမု္ဓ ပီဵေနာ

်တွငခ် ဖစ်ေစ

ို မသိရှိဘဲ်သည် ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖငဴ် တန်ရာတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဝယ်ယူ

ာ

်ဝယ်ရယူထာဵလျှင် သို္ဓမဟုတ်

(၂) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵသည် သေဘာရိုဵခဖငဴ် လုပ်ငန်ဵဆ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

်ခဲဴလျှင်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိုသူ သို္ဓမဟုတ် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓထဳမှ ပိုင်ဆိုငမ
် ှု
ဆ

်ခဳရယူထာဵသူအာဵ ဆန့်

(င) ဤပုဒ်မအရ ပစ္စည်ဵဆိုေသာ စ

ျေင၍
် ဤပုဒ်မအရ

ုစာဵခွငဴ်မရှိေစရ။

ာဵရပ်တွင် လူမွဲ၏ဝင်ေငွအစိတ်အပိုငဵ် အခဖစ် ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ

အမိန့်ချေမှတ်နိုငေ
် သာပစ္စည်ဵပါဝင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။
တန်ဖိုဵမျောဵခပာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ လွှဲေခပာင်ဵေရာ
၂၈၇။ (

) လူမွဲ၏ ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓအန

ေရာင်ဵချေ၍ရနိုငေ
် သာ တန်ဖိုဵသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓအန
တစ်ရပ်အတွ
ေ

် အစာဵထိုဵအသုဳဵခပုနိုငသ
် ညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်၏ တန်ဖိုဵထ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

်ရှိခခင်ဵ

်မှ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် အာဵ
်မှ ပစ္စည်ဵ

်သိသာစွာ ေ

ျော်လွန်ေန

်လျှင် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓအန
ို လူမွဲပိုငပ
် စ္စည်ဵအခဖစ်ေပဵအပ်ရန် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ အေ

ာင်ဵ

်မှ

ာဵစာ ေပဵပို္ဓ

ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ခ) ဤပုဒ်မအရ လူမွဲခဖစ်သထ
ူ ဳသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိမု္ဓ ပီဵေသာအခါ ထိအ
ု ေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင်

ေဖာ်ခပေတာင်ဵခဳထာဵေသာပစ္စည်ဵသည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုငဵ် တစ်ရပ်အခဖစ်
ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ

်ရှိသွာဵသည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်ခဖစ်မပီဵ ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ၏ စီမဳခန့်ခွဲခွငဴ်သည် လူမွဲခဖစ်မှု

ို မသိရှိဘဲ ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖငဴ်

တန်ရာတန်ေ

ဵေပဵ၍ ဝယ်ယူခဲဴသူအေပ္ဒတွင်မှတပါဵ လူမွဲခဖစ်မှု စတင်သညဴ်အချေန
ိ ်မှစ၍

စတင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) ဤပုဒ်မအရ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ
တစ်ရပ်ရပ်အတွ

် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အစာဵထိုဵပစ္စည်ဵ

ေစ ဝယ်ယူရာ၌ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ် ေငွေ

ို လူမွဲ

်ရှိသွာဵေသာ ပစ္စည်ဵ

ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏

ိုယ်စာဵခဖစ်

ဵမှ ေပဵေချေရမည်။ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏

အေပ္ဒတွင် တင်ရှိေနေသာ ဤပုဒ်မခွဲအရ ေပဵေချေရန် တာဝန်သည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ရထို

်ခွငဴ်

ရှိသူမျောဵထဳသို္ဓ ခွဲေဝေပဵရာတွင် လုပ်ေဆာင်ရန် တင်ရှိေနေသာ အခခာဵေသာ ေပဵရန်တာဝန်မျောဵ
အန

်မှ ဦဵစာဵေပဵတာဝန်ခဖစ်ေစရမည်။

(ဃ) ဤပုဒမ
် အလိ္ဓင
ု ှာ ပစ္စည်ဵတစ်ခု၏ လိုအပ်ချေ
ေလျော်စွာ လုလ
ဳ ေ
ုဳ လာ

်ေလာ

အခခာဵပစ္စည်ဵ တစ်ရပ်အတွ
) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

ို အခခာဵပစ္စည်ဵတစ်ခု

် ခဖညဴ်ဆည်ဵေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီ

်ေပဵနိုင်မှုရှိလျှင် ထိုပစ္စည်ဵသည်

် သငဴ်ေလျောေ
် သာ အစာဵထိုဵပစ္စည်ဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ပုဒ်မ ၂၈၆ သို္ဓမဟုတ် ၂၈၇ အရ အေ
၂၈၈။ (

်မျောဵ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပို္ဓရမညဴ်

ာလသတ်မှတ်ချေ

်အရမှတစ်ပါဵအေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို လူမွဲ

်ရယူပိုငဆ
် ိုငေ
်

ို ေအာ

်

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင်

ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵမခပုရ(၁) ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ ပစ္စည်ဵ
ေ

ာင်ဵ

လ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

(၂) ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ထိုပစ္စည်ဵရှိေ

်ေရာ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆ

စတင်သိရှိသညဴ်ေန့မှစ၍ ၄၂ ရ

်

်ခဳပိုင်ဆိုင်

ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ၊

ာင်ဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ စတင်သိရှိသညဴ်ေန့မှစ၍ ၄၂ ရ

်

ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ။
(ခ) ဤပုဒမ
် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(၁) ထိပ
ု စ္စည်ဵရှိေ
ခခင်ဵခဳရသူ

်မျောဵအလိ္ဓုငာှ -

ာင်ဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ စတင်သိရှိသည်ဟုဆိုရာတွင် ပထမယုဳမတ
ှ ် အပ်နှဳ

သိရှိခဲဴသညဴ်အချေ ိန်သည် ၎င်ဵ

ို ဆ

်ခဳေသာယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

သိရှိသညဴ်

အချေ ိန် ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၂) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် မသ

်ဆိုင်ေသာ

ိစ္စရပ်ခဖစ်ပါ

၊ တစ်စုဳတစ်ဦဵမှ သိရှိခဲဴခခင်ဵသည် ယုဳမှတ်

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵမခဳရမီ သိရှိခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင်
၎င်ဵအာဵခန့်ထာဵသညဴ်ေန့တွင်မှသာ သိရှိေ

ာင်ဵနှငဴ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထိသ
ု ို္ဓ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်
ခန့်ထာဵသညဴ်အချေိန်တွင်မှ သိရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
လူမွဲ၏ဝင်ေငွမျောဵမှ ေ
၂၈၉။ (

ဵမမီမျောဵ

) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ

ို ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ
အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ထိအ
ု မိန့်အတည်ခဖစ်ေနသညဴ် အချေ ိန်

ာလအတွင်ဵ လူမွဲ၏ ဝင်ေငွမျောဵအန
စာရင်ဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ၍ လူမွဲ၏ ေ

်မှ တရာဵရုဳဵ
ဵမမီအတွ

သတ်မှတ်ေသာ ပမာဏ

် ေပဵဆပ်ေစရန် ညွှန်

ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ

ာဵနိုင်သည်။

(ခ) ထိဝ
ု င်ေငွမှေပဵေဆာင်ရန်အမိန့်
ေလျှာ

်ထာဵချေ

ို လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှိမီ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏

်အရသာချေမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) ထိုသို္ဓအမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် လူမွဲနှငဴ် ၎င်ဵမိသာဵစု၏ စာဵဝတ်ေနေရဵအတွ
ဆီေလျော်သညဴ် ေငွပမာဏထ

်

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵ

် ေလျောဴနည်ဵေစသည်အထိ ဝင်ေငွမျောဵမှ ေပဵဆပ်ေစသညဴ်အမိန့်

ို

ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။
(ဃ) ဤပုဒမ
် အရ ေအာ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၁) ထိအ
ု မိန့်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေငွပမာဏ

ို လူမွဲ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ ေပဵေချေ

ေစခခင်ဵ၊
(၂) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

လူမွဲထဳသို္ဓ ေပဵရန်ရှိေသာ ထိေ
ု ငွပမာဏ

ေစဘဲ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ တို

်ရို

ို လူမွဲထဳသို္ဓ ေပဵေချေခခင်ဵ မခပု

်ေပဵေချေေစခခင်ဵ။

(င) ဤပုဒ်မအရ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲ၏ ဝင်ေငွအေပ္ဒတရာဵမ
ဝရမ်ဵ

ပ်ထာဵေသာ အမိန့်အာဵ

ျေင်ဴထဵုဳ ဥပေဒအရ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ခပင်ဆင်ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵခပုနိုင်သည်။
(စ) ဤပုဒမ
် ပါအမိန့်အရ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

လ

်ခဳရရှိထာဵေသာ ေငွပမာဏအာဵ လူမွဲပုင
ိ ်

ပစ္စည်ဵအခဖစ် မှတ်ယရ
ူ မည်။
(ဆ) ဤပုဒ်မအရချေမှတ်ေသာ ဝင်ေငွမျောဵမှ ေပဵဆပ်ေစသညဴ် တရာဵရုဳဵအမိန့်တွင် ထိအ
ု မိန့် အတည်
ခဖစ် အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုရှိရမညဴ်

ာလ

ို ထညဴ်သွငဵ် ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု

ာလသည် ထိုအမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှ ၃ နှစ်ထ

ေ
်

ျော်လွန်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဇ) လူမွအ
ဲ ာဵလူမွဲခဖစ်မှု ရပ်စဲခခင်ဵမခပုမီခဖစ်ေစ၊ ရပ်စဲမပီဵေနာ
သို္ဓမဟုတ် လူမွဲ၏ေလျှာ
ေပဵဆပ် ေစသညဴ် အမိန့်

်ထာဵချေ

်တမ်ဵ

်တွငခ် ဖစ်ေစ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

်အရ တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝင်ေငွမှ

ို ခပင်ဆင်ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည်။

(ဈ) ဤပုဒမ
် အလိ္ဓင
ု ှာ လူမွဲ၏ ဝင်ေငွဟုဆိုရာတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် လုပ်

ိုငေ
် ဆာင်ရွ

စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် ရာထူဵတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် အလုပ်အ

်မှု နှငဴ်

ိုငတ
် စ်ရပ်

နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်နှငဴ် ပင်စင်အစီအစဉ်တစ်ရပ်အရ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ် အပါ
အဝင် အခါအာဵေလျော်စွာ လူမွဲ

ရထို

်ခွင်ဴရှိေသာ ဝင်ေငွသေဘာသဘာဝရှိသညဴ် ေငွေပဵေချေမှု

အာဵလုဵဳ ပါဝင်သည်။
ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ်
၂၉၀။ (

) ဤပုဒ်မအရ ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ်ဆိုသည်မှာ ေအာ

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲနှငဴ် ၎င်ဵ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓအ
တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵတို္ဓအ

်ပါ

ိစ္စရပ်

ာဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲနှင်ဴ

ာဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵချေုပ်ဆိုသညဴ် သေဘာတူညီချေ

်

ို ဆိုသည်-

(၁) သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေ ိန်

ာလတစ်ခုအတွင်ဵ လူမွဲမှရရှိလာေသာ ဝင်ေငွမျောဵအန

်မှ

သတ်မှတ်ထာဵေသာေငွပမာဏ သို္ဓမဟုတ် အချေ ိုဵအစာဵတစ်ရပ်နှငဴ်ညီမျှေသာ ေငွပမာဏ

ို

ယုဳမတ
ှ ် အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေပဵဆပ်ခခင်ဵ၊
(၂) သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေ ိန်

ာလတစ်ခုအတွင်ဵ လူမွဲထဳသို္ဓ တစ်စုဳတစ်ဦဵ

ေပဵဆပ်ရန်ရှိေသာ

ေငွမျောဵအန

်မှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏ သို္ဓမဟုတ် အချေ ိုဵအစာဵတစ်ရပ်နှင်ဴ ညီမျှေသာ

ေငွပမာဏ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေပဵဆပ်ေစခခင်ဵ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
သ

) ပါ သေဘာတူညီချေ

်မျောဵအာဵ ဝင်ေငွမေ
ှ ပဵဆပ်ေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ခဖစ်ဘိ

ဲဴသို္ဓ ဥပေဒနှငဴ်အညီ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်နိုငသ
် ည်။

) ပါ သေဘာတူစာချေုပ် အတည်ခဖစ်ေနသညဴ်

ဝင်ေငွအေပ္ဒ တရာဵမ

ျေင်ထ
ဴ ဳဵု ဥပေဒအရ ဝရမ်ဵ

ာလအတွငဵ် တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲ၏

ပ်ထာဵေသာအမိန့်အာဵ

င်ဵလွတ်ခွင်ေ
ဴ ပဵခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵခပုနိုင်သည်။
(ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၉ ပုဒမ
် ခွဲ (စ) နှငဴ် (ဈ) တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အေပ္ဒအ

ျေိုဵသ

်ေရာ

အ

်ေရာ

်ေစရမည်။

ျေိုဵသ

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (

်သ

်မျောဵသည် ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစသညဴ် အမိန့်

ဲဴသို္ဓ ဝင်ေငွမှေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ် အေပ္ဒတွငလ
် ည်ဵ

) ပါ သေဘာတူစာချေုပ်တွင် ထိုသေဘာတူညီချေ

မှုရှိရမညဴ်

ာလ

ို ထညဴ်သွငဵ် ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု

ထိုသေဘာတူ စာချေုပ်ချေုပ်ဆိုသညဴ်ေန့မှ ၃ နှစ်ထ
(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်အတည်ခဖစ် အ

) ပါ သေဘာတူစာချေုပ်

ို ေအာ

်ေ

်တမ်ဵ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်

ာလသည်

ျော်လွန်ခခင်ဵမရှိေစရ။

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဒမ
် ခွဲ (င) နှငဴ် အညီ

ခပင်ဆင်ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည်(၁) သ

်ဆိုင်သူမျောဵ

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵထာဵေသာ သေဘာတူညီချေ

်အရ ခပင်ဆင်ခခင်ဵ၊

(၂) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

အရ တရာဵရုဳဵအမိန့်ခဖငဴ် ခပင်ဆင်ခခင်ဵ။
(ဆ) ပုဒမ
် ခွဲ (စ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ထိုသေဘာတူစာချေုပ်

ို ခပင်ဆင်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည်-

(၁) ဝင်ေငွမှေပဵဆပ်ေစရန်အမိန့်တွင် ထညဴ်သွင်ဵချေမှတ်နိုငခ် ခင်ဵမခပုနိုင်သညဴ် စည်ဵမျေဉ်ဵသတ်မှတ်
ချေ

်မျောဵ

ို ထညဴ်သွငဵ် ရန် ခပင်ဆင်ခခင်ဵမခပုရ၊

(၂) သို္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၂၈၉ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု

ို ေရှာင်ရှာဵရန်အတွ

် ခပင်ဆင်

ရန်လိုအပ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ အတိုငဵ် အတာအထိ ဝင်ေငွမျောဵေပဵေဆာင်ရန် သေဘာတူ
စာချေုပ်

ို ခပင်ဆင်ရန်ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
၂၉၁။ (

ပ်မတ်ခခင်ဵ

) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသည်နှင်ဴ တစ်မပိုင်န

သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမွဲ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ

ိစ္စမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုငေ
် သာအရာမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏

ပ်မတ်မှု သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏

်

လ

်ဝယ်တွင်ရှိေသာ အရာမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

လ

်ေရာ

်ရယူရမည်။

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
လ

ို

်ေရာ

ဤပုဒ်မအရ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

်ရယူခခင်ဵအေပ္ဒ လူမွဲ

(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

အခွင်အ
ဴ ေရဵ တစ်စုဳတစ်ရာ ေတာင်ဵဆိုခွငဴ်မရှိေစရ။

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလ

ခပုရာ၌ တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာပစ္စည်ဵထိန်ဵ တစ်ဦဵ
ခွငဴ် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွငဴ်
(ဃ) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵ၌

ို

ိုရရှိေစရန် တရာဵရုဳဵ

်ဝယ်ထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခခင်ဵ
ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူရမညဴ်အခပင် ထိလ
ု
အတည်ခပု ေဆာင်ရွ

်ဝယ် ထာဵရှိ

်ေပဵနိုင်သည်။

ုမ္ပဏီတစ်ခုရှိ စေတာဴရှယ်ယာ သို္ဓမဟုတ် ရှယ်ယာမျောဵခဖစ်ေစ၊ သေဘောပိုင်

ဆိုင်မှု ရှယ်ယာမျောဵခဖစ်ေစ၊

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် ရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် လူတစ်ဦဵ၏ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵတွင်

ရှိသညဴ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေစ ပါဝင်ေနသညဴ်အခါ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
သည် မမီစာဵ

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူခခင်ဵမခပုခဲဴလျှင် ၎င်ဵအေနခဖငဴ်

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

်နိုင်မည်ခဖစ်ေသာ

တူညီသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ အတိုငဵ် အတာအထိ ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵရန် အခွင်ဴအေရဵ
ေဆာင်ရွ

ို

ျေင်ဴသုဳဵ

်နိုင်သည်။

(င) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်တွင် ဥပေဒအရ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်နိုငေ
် သာ အခွင်ဴ

အေရဵတစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်ေနလျှင် ယင်ဵတို္ဓသည် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵ
ေရာ
မှု

်ရှိသွာဵမပီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ သို္ဓရာတွင် ထိုသို္ဓ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ဦဵစာဵေပဵခဳရ
ို

ာ

ွယ်ရန်အတွ

် လွှဲေခပာင်ဵေရာ

လိအ
ု ပ်သညဴ်အခါမှ တစ်ပါဵအေ

ာင်ဵ

ုန်စည်တစ်ရပ်

ိုင်ေဆာင်လ

နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထို
ရွ

ိုယ်တိုင်ထဳမှ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵရရှိသညဴ်

ိစ္စ၌

ာဵရန် လိအ
ု ပ်ခခင်ဵမရှိေစရ။

(စ) လူမွဲပင
ို ်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ
အခခာဵအာမခဳပစ္စည်ဵအခဖစ်

်ရှိမှုသည် လူမွဲ

ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ

အေပါင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်ထာဵရှမိ ပီဵ ပုဒ်မ ၂၇၁ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ ယင်ဵပစ္စည်ဵ
အေ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴခခင်ဵမရှိသညဴ်

ုန်စည်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲ၏ ခပန်လည်ေရွဵနုတ်ခွငဴ်

ို

ိစ္စတွင် ယုဳမှတ်
ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်

်နိုင်သည်။

ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လွှဲေခပာင်ဵေပဵရန်တာဝန်
၂၉၂။ (

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

လ

စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

်ေရာ
ို ေအာ

်ရယူရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ စာအုပ်
်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ထာဵလျှင် ထိသ
ု ူသည် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လ

်ေရာ

လ

်ဝယ်ရယူထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ

်ေပဵအပ်ရမည်-

(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊
(၂) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵခဳရသူ၊
(၃) ဤဥပေဒအပိုင်ဵ (၆) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
မို

်မျောဵအရ

ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵမရှိသညဴ်

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ခဖစ်သညဴ် လူမွဲနှငဴ်ပတ်သ

ေထာင်ေရဵအက

ဳေပဵအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ေနသူ။

်၍ ခပန်လည်ထူ

(ခ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင်ခဖစ်ေစ၊ လူမွဲအတွ

် ၎င်ဵ၏

သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ေအဵဂျေင်သ
ဴ ည် ၎င်ဵ၏လ

ိုယ်စာဵပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ို

ိုင်ေဆာင်ထာဵသူ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ

်တွင်ရှိေသာ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုငဵ် အခဖစ်ရှိေနသညဴ်အရာမျောဵနှငဴ်တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲ
သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ို ဆန့်

ယုဳမတ
ှ ် အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လ
(ဂ) မည်သူမဆို
လို

ျေ ိုဵေ

်နာေဆာင်ရွ

်ေရာ

ျေင၍
် လ

်

ွ

၂၉၃။ (

ာင်ဵခပချေ

လ

ထိပ
ု စ္စည်ဵ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

်ရှိေနထိင
ု ်လျေ

် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ယခင်အိမ်ေထာင်ဖ

လတ်တေလာထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ မခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵ

) အရ ေလျှာ

်ထာဵသခဖငဴ် တရာဵရုဳဵ

ဵမမီတာဝန်မှရရှိမညဴ် အ
ျေိုဵအခမတ်

ဵမမီတာဝန်တင်ရှိေ

ဤပုဒ်မအရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်လျှင်

ျေိုဵအခမတ်သည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိပ
ု စ္စည်ဵ
ဵမမီပမာဏ

ို အခခာဵေသာနည်ဵခဖငဴ် ေပဵဆပ်နိုင်စွမ်ဵမရှိလျှင် ထို

ို အခါအာဵေလျော်စွာ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိေသာပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် တာဝန်တင်ရှိေနသညဴ် ေ
အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့ရ
ေသာ ေ

ဵမမီပမာဏ

်တွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵ၌ တင်ရှိေနေသာ ေ

အမိန့်တွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တင်ရှိေနသညဴ် ေ
ဵမမီတာဝန်မျောဵ

ဵမမီပမာဏဆိုသည်မှာ ထို

ဵမမီအခဖစ် ယင်ဵအမိန့်၌ ေဖာ်ခပပါရှိ

ို ဆိုလုိသည်။

(ဃ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ တရာဵဝင် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ
ေ

ာင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်

်ထာဵနိုင်သည်။

ထဲမှ တာဝန်တင်ရှိေနသညဴ် ေ
အ

်

်ရှိေသာ ေနအိမ်ဥပစာသည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေနမပီဵ

တွင် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေ

ထိေ
ု

ို ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရမညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵ

်ေစရမည်။

်ရှိအိမ်ေထာင်ဖ

တစ်ဦဵဦဵ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို

ဵမမီတာဝန်တင်ရှိခခင်ဵ

) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ

ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ

်လျှင် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ်

မေထမဲခဴ မင်ခပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵခဳထုိ
လူမွဲ၏ေနအိမ်အေပ္ဒတွင် ေ

ို ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွ

်ရှိေ

ာင်ဵ ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ေသာ

ဵမမီတာဝန်နှငဴ် ယခင်

တင်ရှိေနသညဴ်

်မပီဵသညဴ်အခါ ထိပ
ု စ္စည်ဵသည် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵမှ ရပ်စဲမပီဵ လူမွဲထဳသို္ဓ
တရာဵဝင်လေ
ွှဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ေ
လ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပရမည်။

်ဝယ်ရယူရန် သို္ဓမဟုတ် ေ

ဵမမီတာဝန်တင်ရှိထာဵရန်အတွ

် ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵနှငဴ် ေနအိမ်

တန်ဖိုဵေလျောဴနည်ဵေနခခင်ဵ
၂၉၄။ (

) လူမွဲခဖစ်မှု စတင်သညဴ်ေန့ရ

၎င်ဵ၏ ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ
အခဖစ် ေနထိင
ု လ
် ျေ

်၌ လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ

် တစ်ဦဵဦဵ

အဓိ

်ရှိအမ
ိ ်ေထာင်ဖ

် သို္ဓမဟုတ်

အာဵခဖငဴ် တစ်ခုတည်ဵေသာ ေနထိင
ု ရ
် ာ ေနအိမ်

်ရှိေသာ ဥပစာတစ်ခုတွင်ရှိသညဴ် အ

ပါဝင်ေနမပီဵ ထိပ
ု စ္စည်ဵ

ို

်လေ
ွှဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရမည်။

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အေ

်ရန် ပျေ

်ဝယ်ထာဵခွင်မ
ဴ ရှိေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ

ို ေရာင်ဵချေရန် သို္ဓမဟုတ် လ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်သည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်

်ေရာ

်ရရှိရန်အတွ

် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်

ေပဵရန် သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၉၃ အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန်
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ေလျှာ

(ခ) ထိပ
ု စ္စည်ဵ၌ လူမွဲပိုင် အ

်ထာဵသညဴ်အခါ ဤပုဒမ
် သည် သ

်ဆိုင်ေစရမည်။

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်တန်ဖိုဵသည် ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵ

သတ်မှတ်ေသာ ပမာဏထ

်ေလျောဴနည်ဵေနလျှင် တရာဵရုဳဵသည် တင်သွင်ဵေသာေလျှာ

်လွှာ

ို

ပလပ်ရမည်။
ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
၂၉၅။ (
ေအာ

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ
်ပါလုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်မျောဵ

ို

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

(၁) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
တစ်ရပ်ရပ်

ို ဆ

်လ

်ခဖငဴ်

်နိုင်သည်-

်မျောဵနှငဴ် ချေ ိုဵေဖာ

်သိမ်ဵနိုင်ေစရန်အတွ

ာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ
်ဆန့်

ျေငခ် ခင်ဵမရှိေစဘဲ လုပ်ငန်ဵ

် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

်လည်ပတ်ေစရန် ေဆာင်ရွ

ို အ

ျေိုဵရှိစွာခဖငဴ်

လူမွဲ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

်ပိုငခ
် ွငဴ်၊

(၂) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွ

်ခွငဴ်၊ တရာဵစွဲဆိုခွင်ဴ

သို္ဓမဟုတ် ခုခဳေချေပခွင်၊ဴ
(၃) ပုဒ်မ ၃၆၀ သို္ဓမဟုတ် ၃၆၁ အရ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ
(၄) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
တရာဵရုဳဵ
မဆန့်

်ခွငဴ်၊

ို ေရာင်ဵချေရာတွင် မမီရှင်မျောဵေ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ
ျေင် ေစဘဲ ေနာင်အနာဂတ်တွင် ရရှိလာမညဴ် ေငွေ

အဖိုဵစာဵနာဵအခဖစ် လ
(၅) လူမွဲ၏ေ

ဵမမီမျောဵ

မ်ဵချေ

ဵပမာဏတစ်ရပ်

ာ်မတီ သို္ဓမဟုတ်
်မျောဵ

ို

ို

်ခဳပိုင်ခွင်၊ဴ
ို ေပဵဆပ်ရန်အတွ

ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုငဵ်

် ေငွေ

ဵရရှိေစရန်အလို္ဓငာှ လူမွဲပင
ို ်ပစ္စည်ဵတွင်

ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ေပါင်နှဳခွင်၊ဴ

(၆) အခွင်ဴအေရဵ၊ ေရွဵချေယ်ပိုငခ
် ွငဴ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ် တစ်ရပ်ရပ်သည် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတွင်
အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်အခဖစ် ပါဝင်ေနသညဴ်

ိစ္စ၌ ယင်ဵအခွင်ဴအေရဵ၊ ေရွဵချေယ်ပိုငခ
် ွငဴ် သို္ဓမဟုတ်

အခခာဵလုပ်ပိုင်ခွင်ပ
ဴ ါရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

ို မမီရှင်မျောဵ၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵအတွ

် ရယူရန်အလိ္ဓုငာှ

ေပဵေချေပင
ို ခ
် ွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ယပ
ူ ိုငခ
် ွငဴ်၊
(၇) လူမွဲ၏ ေ

ဵမမီမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်အခဖစ် ေတာင်ဵဆိုေနသူမျောဵနှင်ဴ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် ညှိနှိုင်ဵေခဖရှင်ဵပိုငခ
် ွငဴ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵေဆာင်ရွ
(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ
မလိုဘဲ ေအာ

်ပါလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵ

ို

ာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

(၁) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ရရန်ရိေ
ှ သာ ေ
ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ်

်ရယူရန်

်နိုင်သည်-

ဵမမီမျောဵနှငဴ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ

ို ေရာင်ဵချေခွင်၊ဴ

(၂) လူမွဲနှငဴ် ထိုလူမွဲသို္ဓေပဵရန် တာဝန်ရှိသူတို္ဓအ
ေသာ ေ

်ပိုငခ
် ွငဴ်။

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုချေ

ာဵတည်ရှိေသာ သို္ဓမဟုတ် တည်ရှိသည်ဟု အဆိုရှိ

် သို္ဓမဟုတ် ေပဵရန်တာဝန်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သေဘာတူ

သတ်မှတ်သညဴ် စည်ဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ ညှိနှိုငဵ် ေခဖရှငဵ် ပိုငခ
် ွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် အနုညာတ စီရင်ဆုဳဵ

ခဖတ်ခခင်ဵနည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵရန် လွှဲအပ်နိုငခ
် ွငဴ်၊
(၃) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအေပ္ဒတွင် တစ်စုဳတစ်ဦဵ
အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ေပ္ဒေပါ

ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူအေပ္ဒ ယုဳမှတ်

ခဖစ်ေစ ခပုလုပ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်ခခင်ဵခဳရနိုငေ
် သာ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမှ

်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓမှ ဆ

်စပ်ေပ္ဒေပါ

်လာသညဴ် ေတာင်ဵဆိုချေ

်တစ်ရပ်နှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ သငဴ်ေလျော်မည်ဟု ယူဆသညဴ်အတိုငဵ် ညှိနှိုင်ဵေခဖရှင်ဵပိုင်ခွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ
ေဆာင်ရွ
(၄) လ

်ပုိငခ
် ွငဴ်၊

်ခဳရရှိေသာ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်အတွ

၍ ေငွရေခပစာမျောဵ

် ထိေ
ု ပဵေချေသူအာဵ ယင်ဵသိ္ဓု ေပဵေချေမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ

ို ထုတ်ေပဵပိုင်ခွင်၊ဴ

(၅) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်သညဴ် ၎င်ဵရရန်ရှိေသာ ေ

ဵမမီမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ သ

်ေသထင်ရှာဵ

ခပသခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵခဳခခင်ဵနှငဴ်
အခမတ်ေငွမျောဵ

ို ထုတ်ယူေစခခင်ဵခပုပိုငခ
် ွငဴ်။

(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ
ေအာ

်ပါတာဝန်မျောဵ

ာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

ို ထမ်ဵေဆာင်ရန်ခန့်အပ်နိုင်သည်-

(၁) လူမွဲအာဵ၎င်ဵပိုင်ဆိုငေ
် သာပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏အစိတ်အပိုငဵ်
ေဆာင်ရွ

်ခဖငဴ် လူမွဲ အာဵ

ို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် က

ီဵ

ပ်

်ေစခခင်ဵ၊

(၂) လူမွဲအာဵ ၎င်ဵပိုငစ
် ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ို မမီရှင်မျောဵ၏ အ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵအတွ

်ဆ

်လ

်လုပ်

ိုင်ေစခခင်ဵ၊
(၃) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

သတ်မှတ်သညဴ် စည်ဵ

စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် အေထာ
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

်အ

မ်ဵချေ

ခူ ဖစ်ေစသညဴ် အခခာဵတာဝန်မျောဵ

) သို္ဓမဟုတ် (ဂ) အရေပဵသညဴ် ခွငဴ်ခပုချေ

မဟုတ်ဘဲ သီဵခခာဵ

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ိစ္စရပ်တစ်ခုတွင်

မှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျောဵ

်သည်

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

ို ေပဵအပ်ခခင်ဵ။

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဵဳ အတွ

်ရန်အတွ

ို

်

်သာခဖစ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင် ထိယ
ု ုဳ

ို သေဘာရိုဵခဖငဴ် တန်ရာတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဆ

ခဲဴသူအေနခဖငဴ် ထိုယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတွင် လုပ်ပုင
ိ ်ခွင်ဴ ရှိ မရှိ နှငဴ် ခွငဴ်ခပုချေ

်သွယ်လုပ်

ိုင်

်ရရှိမပီဵ ခဖစ် မခဖစ် ေမဵ

ခမန်ဵစုဳစမ်ဵရန် မလိုအပ်ေစရ။
(င) ပုဒ်မခွဲ (

) သို္ဓမဟုတ် (ဂ) အရ လိုအပ်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ

ခဲဴရာတွင် ထိုသို္ဓေဆာင်ရွ
ပစ္စည်ဵမျောဵအန
န့်

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို ေတာင်ဵခဳခခင်ဵမခပုဘဲ ေဆာင်ရွ

ို အတည်ခပုေပဵရန်နှင်ဴ

်မှ ေပဵေချေခွငခဴ် ပုရန် တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှငမ
် ျောဵေ

ထိုသို္ဓ တင်ခပရာတွင် ၎င်ဵ
ေနှဵ

်ခဲဴသညဴ်

်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

ို လူမွဲပုိင်

ာ်မတီသို္ဓ တင်ခပနိုင်သည်။

အေရဵေပ္ဒအေနအထာဵအရ လုပ်ေဆာင်ခဲဴရခခင်ဵခဖစ်ေ

ာမှုမျောဵမရှိဘဲ တင်ခပခဲဴေ

်

်ခခင်ဵမရှိလျှင် ထိုတင်ခပချေ

ာင်ဵနှင်ဴ ေနှာငဴ်
်

ို အတည်မခပုရ။

(စ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ဤအပိုင်ဵပါလုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်
အာဏာမျောဵ

ို

ျေင်ဴသုဳဵ၍ လူမွဲနှငဴ်တွဲဖ

်လုပ်

ိုငသ
် ူတစ်ဦဵထဳသို္ဓ လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵတွငပ
် ါဝင်ေသာ

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ေဆာင်ရွ

်ခဲဴေ

ို လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ခဲဴပါ
ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

မမီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီ (ရှိလျှင်) ထဳသို္ဓ ယင်ဵသို္ဓ

ို ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

(ဆ) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆလျှင် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို
မမီရှင်မျောဵအေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
(ဇ) တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ
ရာတွင် ေ

်ပိုေသာ မမီရှငမ
် ျောဵ

တင်ခပေတာင်ဵဆိုသညဴ်အခပင် ထိုသို္ဓ တင်ခပ

ဵမမီတန်ဖိုဵ စုစုေပါင်ဵ၏ ဆယ်ပုဳတစ်ပုဳထ

ခဖငဴ် တင်ခပေတာင်ဵဆိုခခင်ဵခဖစ်ပါ
တစ်ရပ်

ျေငဵ် ပရန်ဆငဴ်ေခ္ဒနိုင်သည်။

ို

်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ

ျေငဵ် ပရန် ဆငဴ်ေခ္ဒရမည်။

(ဈ) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ခပင်ပတွင်

်မနည်ဵေသာ မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

၎င်ဵတွင် အပ်နှငဵ် ထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵအာဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

ို ဤဥပေဒတွင်ပါရှိသညဴ် မည်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

မျှ

န့်သတ် ခခင်ဵမရှိေစရ။
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ်ပစ္စည်ဵ
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ်ပစ္စည်ဵ
၂၉၆။ (

ို တာဝန်မယူေ

ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ

ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ

ညာချေ

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵ

ေသာ်လည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေရန် က
ပိုင်ရှင်၏ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ
ာင်ဵ

်ရယူထာဵခဲဴ

ိုဵစာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ို တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳ

ာဵစာေပဵပိခု္ဓ ငင်ဵဆိုနိုင်သည်။

(ခ) ဤပုဒ်မလိ္ဓုငာှ ေအာ
(၁) အ

်ေရာ

ို အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အသုဳဵခပုခဲဴမပီဵ ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ဤပုဒ်မအရ ဝန်ထုပ်

ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု
နှငအ
ဴ် ညီ အေ

ိုလ

်

်ပါတို္ဓသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်-

ျေိုဵအခမတ်မရှိေသာ ပဋိညာဉ်စာချေုပ်၊

(၂) မေရာင်ဵချေနိုငေ
် သာ သို္ဓမဟုတ် အလွယ်တ
သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ူ ေရာင်ဵချေခခင်ဵမခပုနိုင်ေသာ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ဵေပဵရန် တာဝန်တင်ရှိေစနိုင်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵ

ခဖစ်ေစနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ။
(ဂ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ
(၁) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵထုတ်ေဖာ်ေ

ာင်ဵထုတ်ေဖာ်ေ

ညာခခင်ဵသည်-

ညာသညဴ်ေန့မှစ၍ လူမွဲတွင်ရှိမညဴ်အခွင်ဴအေရဵမျောဵ၊ အ

စီဵပွာဵမျောဵနှငဴ် တာဝန်ရိှမှုမျောဵသည် ယင်ဵသို္ဓ ထုတ်ေဖာ်ေ
ဆ

်နွှယ်၍ စတင်အ

ျေုိ ဵသ

်ေရာ

ျေိုဵ

ညာသညဴ် ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵနှငဴ်

်ေစရမည်၊

(၂) ထိ္ဓခု ပင် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳမှုစတင်သညဴ်အချေ ိန်မှစ၍ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ
သူသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်ရိှမှုအာဵလုဵဳ မှ

င်ဵလွတ်ေစရမည်။

သို္ဓရာတွင် လူမွဲ၊ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓအာဵ တာဝန်ရိှမှုမှ စွန့်လွှတ်ရန်
ရည်ရွယ်ချေ

်အလို္ဓငှာ လိအ
ု ပ်သညဴ်အခါမှတပါဵ အခခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵ

သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှုမျောဵ

ို မထိခို

်ေစရ။

(ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၆ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ေတာင်ဵခဳခဲဴသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤ
ပုဒမ
် အရ တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်ခဖငဴ်မှအပ

ထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵ မခပုရ။
(င) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ
ရှိသူမည်သူ္ဓ

ာင်ဵ ေ

ညာချေ

်ထုတ်ခပန်ခခင်ဵေ

ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု

ိုမဆို ၎င်ဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု၏ အတိုငဵ် အတာတစ်ခုအထိ ၎င်ဵအာဵ လူမွဲ၏

မမီရှင်အခဖစ် မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသ
ု ူ၏ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုအတွ
ေ

ဵမမီအခဖစ် သ

်ေသခဳအေထာ

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ
၂၉၇။ (

) ေအာ

မယူေ

်အထာဵအခဖစ် တင်ခပနိုင်သည်။
်

ိုအေ

ာင်ဵ

ာဵခခင်ဵ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၉၆ အရ တာဝန်

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

(၁) ပစ္စည်ဵတွင် အ

ာဵစာအာဵ ထုတ်ဆငဴေ
် ပဵပို္ဓခခင်ဵမခပုရ-

ျေ ိုဵသ

်ဆိုင်သူသည် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵမတိုင်မီ ယုဳမှတ်

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ
ချေ

် လူမွဲမှုခင်ဵတွင်

်ခဲဴသူမျောဵထဳသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ တာဝန်မယူေ

် ခပု မခပု ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် ေလျှာ

(၂) ထိ္ဓခု ပင် ထိုသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵမှု

ာင်ဵ ေ

ညာ

်ထာဵခဲဴခခင်ဵ၊

ို ခပုလုပ်သညဴ်ေန့မှ ၂၈ ရ

၂၉၆ အရ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ

်

ာလေ

ာင်ဵ ေ

ျော်လွန်သညဴ်တိုင် ပုဒ်မ

ညာချေ

်အာဵ ထုတ်ဆငဴ်မှုမခပုခဲဴ

ခခင်ဵ။
(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်တစ်ရပ်ရပ်
ယင်ဵစာချေုပ်

ို လ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵ

) ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် လူမွဲထဳမှ

ထပ်ဆငဴ်အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳသူ အသီဵသီဵထဳသို္ဓ တာဝန်မယူေ
မိတ္တူ

ို ေပဵပိထ
ု္ဓ ာဵခခင်ဵမရှိပါ

အ

(ခ) ထိ္ဓုအခပင် ဤပုဒ်မခွဲအရ ေနာ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ဆုဳဵအေ

ာင်ဵ

မရှိေစ ရ။ သို္ဓရာတွင် ယင်ဵ
(ဂ) တရာဵရုဳဵ

ဲဴသို္ဓ ေလျှာ

ျေိုဵသ

်ေရာ

ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ညွှန်

ာဵစာ ေပဵအပ်သညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ

်

အ

ျေိုဵသ

်အတွငဵ်
်ေရာ

ို ခပုလုပ်မပီဵေသာ်လည်ဵ တာဝန်မယူေ
ညွှန်

်မှု

ာင်ဵ

ာဵနိုငသ
် ည်။

ာဵသညဴ်အခါ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ ချေမှတ်ေပဵသညဴ် အမိန့်အစာဵ
် အငှာဵချေထာဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ပ်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အိမ်ငှာဵ၏ တိုဵတ

အငှာဵချေထာဵမှုမေ
ှ ပ္ဒေပါ

်ထာဵမှု မရှိပါ

်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ

သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵအမိန့်တွငထ
် ညဴ်သွင်ဵလျေ
အမမဲစွဲ

်လွှာ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုချေ

်မှုမရှိေစရ။

ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ တင်ခပေလျှာ
ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ သည် အ

ဤပုဒ်မအရ

်ခဳချေုပ်ဆိုမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

ငှာဵရမ်ဵသညဴ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ
၂၉၈။ (

ို ခငင်ဵဆိုပိုငခ
် ွငဴ်မရှိပါ

်လာသညဴ် အခခာဵ

်ေအာင်ေဆာင်ရွ

်မှုနှငဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

ေနထိုင်သညဴ်အိမ်ဥပစာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵ

၂၉၉။ (

) ပုဒ်မ ၃၀၀ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

တာဝန်မယူေ
ဥပစာ
အေ

ို လ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုချေ

်မျောဵ

ို ထိခို

်ေစခခင်ဵမရှိဘဲ ေနထိင
ု ်သညဴ်အမ
ိ ်ဥပစာအေပ္ဒ

်သည် ထိအ
ု ိမ်ဥပစာ

ို လ

်ဝယ်ထာဵရှိရန် အခွင်ဴအေရဵေတာင်ဵဆိုေသာသူမျောဵအေပ္ဒ ချေအပ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထို

ာင်ဵ

ာဵစာသည် အ

ျေိုဵသ

(ခ) ထိ္ဓခု ပင် ဤပုဒမ
် ခွဲအရ ေနာ

်ေရာ

်ဆုဳဵအေ

်မှု မရှိေစရ။
ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵအပ်သညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ

ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ တင်ခပေလျှာ
မရှိေစ ရ။ သို္ဓရာတွင် ယင်ဵ
ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ သည် အ
တာဝန်မယူေ
၃၀၀။ (

ဲဴသို္ဓ ေလျှာ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်လွှာ

်ထာဵမှု မရှိပါ

အ

်အတွငဵ်

ျေိုဵသ

်ေရာ

ို ခပုလုပ်မပီဵေသာ်လည်ဵ တာဝန်မယူေ

်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ညွှန်

်မှု

ာင်ဵ

ာဵနိုငသ
် ည်။

ာင်ဵခငင်ဵဆိုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ အခွငဴ်အာဏာမျောဵ

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

တစ်မပိုင်န

်ဝယ်ထာဵရှိသူမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုအိမ်

ပုဒ်မ ၂၉၆ အရ ပစ္စည်ဵ

် ဤပုဒ်မနှင်ဴ ပုဒ်မ ၃၀၁ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(ခ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵသိ္ဓု ေအာ

ို တာဝန်မယူေ

်မျောဵသည် သ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ေလျှာ
ျေိုဵသ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသည် နှငဴ်

်ဆိုငေ
် စရမည်။
်ထာဵနိုင်သည်-

(၁) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵတွင် အ

်ဆိုငမ
် ှုရှိသည်ဟု ေတာင်ဵဆိုသူ၊

(၂) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ခငင်ဵဆိုချေ

်အရ

င်ဵလွတ်ခွင်ဴ

ရသညဴ် တာဝန်မျေိုဵမဟုတ်ေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်တင်ရှိေနသူ၊
(၃) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵသည် ေနအိမ်ဥပစာတစ်ရပ်ခဖစ်သညဴ်အခါ လူမွဲခဳယူ

ခခင်ဵဆိုင်ရာ ေလျှာ
လ

်လွှာ တင်သွငဵ် ထာဵချေိန်၌ ထိုေနအိမ်ဥပစာ

ို လ

်ဝယ်ထာဵရှိသူ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်ထာဵရှခ
ိ ွင်ဴ ေတာင်ဵဆိုရန် အခွငဴ်အေရဵရှိသူ။

(ဂ) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵ

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန်အတွ
သညဴ် စည်ဵ

မ်ဵချေ

(၁) ယင်ဵပစ္စည်ဵ

ို ေအာ

် ဤပုဒ်မအရေလျှာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ အပ်နှငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ်
်ထာဵသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင်

်မျောဵသတ်မှတ်၍ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်ို ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၊

(၂) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်တာဝန်ရှိမှု

ို လို

်နာရသူ သို္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၊
(၃) တာဝန်မယူေ
ဆိုင်ရာေလျှာ
လ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵသည် ေနအိမ်ဥပစာတစ်ရပ်ခဖစ်သညဴ်အခါ လူမွဲခဳခခင်ဵ
်လွှာတင်သွင်ဵထာဵချေိန်၌ ထိေ
ု နအိမ်ဥပစာ

ို လ

်ဝယ်ထာဵရှိသူ သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ် ထာဵရှိခွငဴ် ေတာင်ဵဆိုရန် အခွငဴ်အေရဵရှိသူ။

(ဃ) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုချေ

ရည်ရွယ်၍ခပုလုပ်ပါ

်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵမပီဵ လို

်နာရသူတစ်ဦဵ

ို ေလျော်ေ

ဵေပဵရန်

တရာဵမျှတမည်ဟု ထင်ခမင်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ

ငယ် (၂) အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။

(င) တာဝန်မယူေ

ာင်ဵခငင်ဵဆိုမှုေ

နစ်နာမှု၏ အတိုငဵ် အတာ
အမိန့်တစ်ရပ်၏ အ

ာငဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ခဳစာဵရသညဴ်ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ်

ို ပုဒ်မ ၂၉၆ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်သညဴ်

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှု

ိုလည်ဵ ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵရမည်။

(စ) ဤပုဒမ
် အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ပစ္စည်ဵအပ်နှင်ဵသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ပါ
လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ

ပစ္စည်ဵသည် တရာဵဝင်

်ရှိသွာဵမပီဵ ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေပဵ

ေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵခခင်ဵတို္ဓခဖငဴ် ဆ
ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵ

ို တာဝန်မယူေ

်လ

်ေဆာင်ရွ

မ်ဵခခင်ဵ၊ တာဝန်

်ရန် မလိုအပ်ေစရ။

ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ အခွငဴ်အာဏာ

မျောဵ
၃၀၁။ (

) ေအာ

်ပါသတ်မှတ်ချေ

်မျောဵ ခပုလုပ်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

ို

အငှာဵချေထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵအာဵ အပ်နှဳေစရန် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ေလျှာ

်လွှာတင်သွငဵ် သညဴ်ေန့၌ ငှာဵရမ်ဵမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲ

ရသညဴ် တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှင်ဴ တာဝန်ယူမှုမျောဵအတိုငဵ် ထိုသူအာဵ လို
စည်ဵ

မ်ဵ သတ်မှတ်ချေ

(၂) တရာဵရုဳဵ

်နာေဆာင်ရွ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်ပါ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ေလျှာ

ေသာ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမျောဵနှငဴ် တာဝန်ယူမှုမျောဵအတိုငဵ် လို
မ်ဵသတ်မှတ် ချေ

်နာ

်ေစသညဴ်

်မျောဵ သို္ဓမဟုတ်
်လွှာတင်သွငဵ် ခဲဴသညဴ်ေန့၌

ငှာဵရမ်ဵမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူအာဵ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခဲဴမည်ဆိုလျှင် ထိသ
ု ူ
စည်ဵ

လို

်နာေဆာင်ရွ

လို

်နာခဲဴရမည်ခဖစ်

်ေစသညဴ်

်မျောဵ။

(ခ) အငှာဵစာချေုပ်တွင်ပါဝင်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ
ချေမှတ်ေသာအမိန့်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအလို္ဓငာှ ပုဒ်မခွဲ (

တွင် အမိန့်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (
ချေ

) နှငဴ် သ

ိုသာ ပါဝင်သ

်ဆိုငမ် ပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ဲဴသို္ဓ အ

ျေိုဵသ

်မျောဵသည် အငှာဵစာချေုပ်

်ေရာ

်သည်။

်သည် ထိပ
ု ုဒမ
် ခွဲအရ လိုအပ်သညဴ် သတ်မှတ်

်မျောဵနှငဴ်အညီ ချေမှတ်ေသာ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ အမိန့်

ို လ

်ခဳရန်ဆန္ဒမရှိသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်

ထိပ
ု ုဒ်မအရ ချေမှတ်သညဴ် အမိန့်ခဖငဴ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် လူမွဲ၏ အ
သ

်ဆိုင်ခွင်အ
ဴ ာဵ အငှာဵစာချေုပ်ရိှ ငှာဵရမ်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချေ

်

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်တာဝန်ရှိသူ

တစ်ဦဵဦဵ

ိုယ်တိုငခ် ဖစ်ေစ၊

ေဆာင်ရွ

် ရာတွင် တစ်ဦဵတည်ဵခဖစ်ေစ၊ လူမွဲနှင်ဴပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

(ဃ) လူမွဲေ
အာဵလုဵဳ မှ

ိုယ်စာဵလှယ်အေနခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

်ေစနိုင်မပီဵ ယင်ဵသို္ဓ

ာငဴ်ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှငဴ် အ
င်ဵလွတ်ေစလျေ

် အဆိပ
ု ါပစ္စည်ဵနှင်ဴ ယင်ဵအေပ္ဒ အ

ျေိုဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ
ို တရာဵရုဳဵသည်

ထိုသူထဳသို္ဓ အပ်နှငဵ် နိုင်သည်။
(င) ပုဒမ
် ခွဲ (
လ

) နှငဴ် သ

်ဆိုင်မပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်သည် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ ချေမှတ်သညဴ် အမိန့်

်ခဳရန် ခငင်ဵဆိုသညဴ်အခါ ထိုသူအာဵ ပစ္စည်ဵတွင် ရှိသညဴ် အ

ရမည်။

ို

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်အာဵလုဵဳ မှ ဖယ်ထတ
ု ်ေစ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ေ

ဵမမီမျောဵ

၃၀၂။ (

ို သ

်ေသခပခခင်ဵ

) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် အာမခဳအ

ခွငဴ်မရရှိေသာ မမီရှင်တစ်ဦဵ
ခဳချေ

ိုခွဲေဝေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵနှငဴ် ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ

်

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် အာမခဳအ

ရရန်ရှိေသာ ေ

ျေိုဵခဳစာဵ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သ

်ေသ

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ တင်ခပခခင်ဵနှငဴ်

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵခပုရမည်။
(ခ) လူမွဲခဖစ်မှု စတင်မပီဵေနာ
တစ်ပါဵ ရရန်ရှိေသာ ေ

် အချေ ိန်

ာလတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵရမညဴ်အတိုဵခဖစ်သည်မှ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု ွင် အတိုဵပါရှိလျှင် ထိအ
ု တိုဵ

သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငဵ် အခဖစ် သ
(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိပ
ု စ္စည်ဵမှာ အေရဵေပ္ဒ
မျောဵအေပ္ဒတွင် တည်မီေနသညဴ်အတွ
တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ချေ

်ေ

သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုတစ်ရပ်၏ တန်ဖိုဵ
(ဃ) ပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် ရရန်ရိေ
ှ သာ ေ
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ရာတွင်ခဖစ်ေစ ထိေ
ု
ေ
၃၀၃။ (

ိစ္စတစ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် အေရဵေပ္ဒ
ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု၏ တန်ဖိုဵ

ဵမမီပမာဏသည် ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်သညဴ် ေ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

ဵမမီပမာဏခဖစ်ရမည်။

ာင်ဵ သ

ာဵ အခပန်အလှန်တင်ရှိသညဴ် ေ

်မှုမျောဵရှိခဲဴလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

လူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ် ေဆာင်ရွ
ရှိေသာ ေငွပမာဏ

ျေေရာ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်ေစရမည်။
်ရမည်ခဖစ်မပီဵ တစ်ဦဵနှငဴ်

ို ခုနှိမေ
် ပဵေချေရမည်။

်သညဴ် အချေ ိန်တွင် အခခာဵသူတစ်ဦဵ

်ဆဲခဖစ်ေနေ

ာင်ဵသိရှိခဲဴလျှင် လူမွဲ

လူမွဲနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

အခခာဵသူတစ်ဦဵသို္ဓ ေပဵရန်

ို ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ထာဵရှိေသာ ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵခခင်ဵမရှိေစရ။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရထာဵရှေ
ိ သာ ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ
ေ

်ေသထင်ရှာဵ

်မှုမျောဵတွင် တစ်ဦဵမှ အခခာဵသူတစ်ဦဵသို္ဓ ေပဵရန်ရိေ
ှ သာ

တစ်ဦဵ အခပန်အလှန်ရရန်ရိေ
ှ သာ ေငွပမာဏ
ိုေပဵဆပ်ရန်

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ်

်ေသထင်ရှာဵတင်ခပေသာ သို္ဓမဟုတ် သ

အရာမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေငွစာရင်ဵရှငဵ် တမ်ဵတစ်ရပ်ထာဵရှေ
ိ ဆာင်ရွ
(ဂ) ထိေ
ု ငွမျောဵ

်ေသခပနိုင်ေသာ

ဵမမီနှငဴ် ခုနှိမခ် ခင်ဵ

တင်ခပရန် ေတာင်ဵဆိုေသာ မမီရှင်နှင်ဴ လူမွဲတို္ဓအ
(ခ) အခပန်အလှန်ဆ

ို ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ

ပုဒ်မ ၂၈၂ အရ သတ်မှတ်

) လူမွဲခဖစ်မှု စတင်ခခင်ဵမခပုမီ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်အေပ္ဒတွင် ေ

အခခာဵဆ

ဵမမီ

ို ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်ရမည်။

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲမခ
ှု င်ဵတွင် သ

ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု စ်ရပ်ရရန်ရှိေ

ိစ္စ

ာငဴ်ခဖစ်ေစ

ယင်ဵပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ရရန်ရှိေသာ ေ

ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်ရာတွင် ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ

အခပန်အလှန်တင်ရှိေသာ ေ

ဵမမီ

်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်သည်။

ာငဴ်ခဖစ်ေစ အခခာဵအေ

်မခပုနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်ပါ

ို ယင်ဵေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုခွင်တ
ဴ စ်ရပ်အခဖစ် သ

ိုသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ရရန်ရိေ
ှ သာ
်ေသခပခခင်ဵခပုနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် ထိလ
ု ူမွဲပိုင်

ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုငဵ် အခဖစ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ေပဵရမည်။
ေဝစုသတ်မှတ်ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ

၃၀၄။ (
သ

) ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏လ
်ဆိုင်ရာမမီရှင်မျောဵ

သ

်ဝယ်တွင် လုေ
ဳ လာ

်ေသာ ေငွေ

်ေသထင်ရှာဵခပသ၍ ေတာင်ဵဆိုခဲဴေသာ ေ

ေတာင်ဵဆိုမန
ှု ှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵမပီဵ မမီရှင်မျောဵအ

ာဵ ေဝစု

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
လူမွဲမှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ျေခဳရမညဴ်

ို သတ်မှတ်ေ

) အရ လုေ
ဳ လာ

ုန်

ျေစရိတ်အတွ

ဵရှိသညဴ် အခါ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ်

ညာ၍ ခွဲေဝေပဵရမည်။

်ေသာ ေငွေ

ဵ ရှိ မရှိ ခန့်မှန်ဵရာတွင်

် ထိန်ဵသိမ်ဵရမညဴ် ေငွပမာဏ

ို ဦဵစွာ

သတ်မှတ်ထာဵရှိရမည်။
(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေဝစု
ေ

ာင်ဵ အေ

ာင်ဵ

ထိသ
ု ို္ဓလုပ်ေဆာင်မည်ခဖစ်

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓရာတွင် ေဝစု

ို မည်သို္ဓမည်ပုဳ ခွဲေဝေပဵရန် အဆိခု ပု

ာင်ဵ ေဖာ်ခပရမညဴ်အခပင် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အချေ

မျောဵ

ို တွ

်ချေ

်ခခင်ဵနှငဴ် ခွဲေဝခခင်ဵခပုလုပ်ရာတွင် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရွ

်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျောဵ

(၁) ေနထိင
ု ်သညဴ်ေနရာေဝဵလဳခခင်ဵေ

ာငဴ် သ

မရနိုင်ေသာသူမျောဵသို္ဓ ေပဵဆပ်ရန်ရှိေသာေ
(၃) အခငင်ဵပွာဵေနေသာ သ
ဵမမီအေခပအေ

၃၀၅။ (

်ေသခဳချေ

်

ုိ သ

ိုတင်သတ်မှတ်ထာဵရမည််ေသာ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမ၊ှု
ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမ၊ှု

်မျောဵနှငဴ်ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ။

ညာချေ

်

ို မခပုလုပ်ရေသဵမီ မိမိ၏ေ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ်

်ေသထင်ရှာဵခပသခခင်ဵမခပုရေသဵေသာ မမီရှငတ
် စ်ဦဵသည် ထိသ
ု ို္ဓေသာ ခွဲေဝမှု

မျောဵတွင် ၎င်ဵမှ ပါဝင်သ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိသညဴ် အေ

်ေသထင်ရှာဵ ခပသခခင်ဵမခပုရေသဵမီ ေ

ေဆာင်ရွ

်ပါ

ရရှိခခင်ဵမရှိသညဴ် မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ

) ေဝစုအာဵ သတ်မှတ်ေ

ေတာင်ဵခဳမှု

ို က

်ေသထင်ရှာဵခပသရန် အချေ ိန်မလုေ
ဳ လာ

(၂) အတည်ခပုဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုရေသဵေသာ ေ
ေ

်အလ

ိုလည်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်။

(င) ေဝစု

သ

ညာလိုပါ

ာဵစာေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အေ
ေ

ို သတ်မှတ်ေ

်ရာ တွင် ဝင်ေရာ

်ေနှာငဴ်ယှ

(၁) သို္ဓရာတွင် မမီရှငတ
် စ်ဦဵ

ေ

ာင်ဵေ

ာငဴ် ထိေ
ု ဝစု သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ေ

ညာခဲဴသညဴ် အခခာဵေသာ ေဝစုတစ်ရပ်ရပ်

ို

ို ခွဲေဝေပဵရန်

်ခခင်ဵမရှိေစရ-

ဵမမီရရန်ရှိေ

ာင်ဵ သ

်ေသထင်ရှာဵခပသသညဴ်အခါ ၎င်ဵမှ

ရရှိခဲဴခခင်ဵမရှိေသာေဝစု သို္ဓမဟုတ် ေဝစုမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေနာ
အထာဵတွငရ
် နိုငေ
် သာ ေငွေ

ဵမမီ

ဵမျောဵအန

်မှ ရထို

်ထပ်ေဝစုအတွ

်လ

်ရှိအေန

်ခွငဴ်ရှိေစရမည်၊

(၂) ထိ္ဓအ
ု ခပင် ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ေပဵရမည်ခဖစ်ေသာ ေဝစု သို္ဓမဟုတ် ေဝစုမျောဵ

ို ေနာ

်ထပ်

ေဝစုမျောဵခွဲေဝေပဵခခင်ဵမခပုမီ ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်။
(ခ) ေဝစုတစ်ရပ်အတွ

် ယုမ
ဳ ှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအေပ္ဒ မည်သို္ဓမျှ အေရဵယူေဆာင်ရွ

သို္ဓရာတွင် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
ဟု ထင်ခမင်ယူဆပါ

ထိေ
ု ဝစု

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏

်ခခင်ဵမခပုရ။

ေဝစုခွဲေဝေပဵရန် ခငင်ဵဆိုလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေတာ်သည်

ို ေပဵေချေရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သညဴ်အခပင် ေအာ

ိုယ်ပိုငေ
် ငွေ

်ပါေငွေ

ဵမျောဵမှ ေပဵေလျော်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

ဵမျောဵ

ို

(၁) ထိအ
ု ခမတ်ေဝစု

ို ေပဵေချေခခင်ဵမခပုဘဲ ဖယ်ချေန်ထာဵသညဴ် အချေ ိန်မှစတင်၍ ထိေ
ု ဝစုအတွ

်

သတ်မှတ်သညဴ်အတိုဵေငွ၊
(၂) ထိေ
ု ဝစု
ပစ္စည်ဵ
၃၀၆။ (
အ

ိုရရှိေစရန် တရာဵစွဲဆိုရာတွင်

ို အမျေိုဵအစာဵအလို

ုန်

ျေသညဴ် တရာဵစရိတ်။

်ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ

) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵေ
ျေိုဵအခမတ်ရစ
ှိ ွာ ထုခွဲေရာင်ဵချေနိုငခ် ခင်ဵမရှိပါ

၃၀၅ အထိပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ခွငဴ်ခပုချေ

်မျောဵ

်ခဖငဴ် ခန့်မှန်ဵတွ

ို မထိခို

်ချေ

ာငဴ် လွယ်လငဴ်တ

ူ သို္ဓမဟုတ်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒ်မ ၃၀၂ မှ ပုဒ်မ

်ေစဘဲ တရာဵရုဳဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ

်ထာဵသညဴ် တန်ဖိုဵအရ ယင်ဵပစ္စည်ဵ

ာ်မတီ၏

ို မမီရှင်မျောဵအ

ာဵတွင် လ

်ရှိ

ပုဳစဳအတိုငဵ် ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေပဵအပ်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ

်တစ်ရပ်သည် ေယဘုယျေဆန်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ

ေစရ။ အခငင်ဵပွာဵေနေသာ ယင်ဵလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်
အခပင် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရထို
ေဆာင်ရွ

ို

ျေင်သ
ဴ ုဳဵေဆာင်ရွ

်မှုအတွ

်သူထမ
ဳ ှ သေဘာရိုဵခဖငဴ် တန်ရာတန်ေ

်ခဲဴသူအေနခဖငဴ် ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ခွငဴ်ခပုချေ

်သာ သ

ဵေပဵ

် မခဖစ်

်ဆိုင်ေစရမညဴ်

ာဆ

်သွယ်

်ေပဵခဲဴခခင်ဵ ရှိ မရှိ စုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵရန် မလိုအပ်

ေစရ။
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) ခွငဴ်ခပုချေ

ိစ္စရပ်မျောဵအတွ

်

ို ေတာင်ဵခဳခခင်ဵမခပုဘဲ ေဆာင်ရွ

် ၎င်ဵမှ

ျေခဳခဲဴရသညဴ်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ေပဵေချေခွငဴ် ခပုရန် တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ ေ
၎င်ဵ

်ခဲဴရာတွင် ထိုသို္ဓ ေဆာင်ရွ
ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

န့်

ာမှုမျောဵမရှဘ
ိ ဲ တင်ခပခဲဴေ

်မှ

ာ်မတီသို္ဓ တင်ခပနိုင်သည်။ ထိုသို္ဓတင်ခပရာတွင်

အေရဵေပ္ဒ အေနအထာဵအရ လုပ်ေဆာင်ခဲဴရခခင်ဵခဖစ်ေ

ေနှာငဴ်ေနှဵ

်ခဲဴသညဴ်

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

ာင်ဵနှငဴ်

်ခခင်ဵမရှိလျှင် ထိတ
ု င်ခပချေ

်

ို

အတည်မခပုရ။
ဦဵစာဵေပဵေ

ဵမမီမျောဵ

၃၀၇။ လူမွဲ၏ ေ
(

ဵမမီမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ

) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ုန်

်ပါအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရမည်-

ျေစရိတ်မျောဵ၊

(ခ) ဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ရပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵ၊
(ဂ) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အခခာဵေသာေ
ေ

ဵမမီမျောဵ

၃၀၈။ (
မျောဵထ

ို ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ

) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ

ို ခွဲေဝရာတွင် လူမွဲ၏ ဦဵစာဵေပဵေ

ဵမမီမျောဵ

ို အခခာဵေသာ ေ

ဵမမီ

် ဦဵစာဵေပဵ၍ ခွဲေဝေပဵရမည်။

(ခ) ဦဵစာဵေပဵေ

ဵမမီမျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓအချေငဵ် ချေငဵ် အ

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ အ
အ

ဵမမီမျောဵ။

ာဵ ရပိုငခ
် ွငဴ်

ာဵတွင် တူညီေသာအဆငဴ်အတန်ဵမျောဵရှမိ ပီဵ

ိုေပဵေချေမပီဵေနာ

ယ်၍ လုေ
ဳ လာ

် ဦဵစာဵေပဵေ

်ေသာ ေငွေ

ို အချေုိ ဵတူေလျောခ
ဴ ျေသတ်မှတ်၍ ခွဲေဝယူရမည်။

ဵ

ဵမမီမျောဵအာဵ အခပညဴ်အဝ

ျေန်ရှိခခင်ဵမရှိလျှင် ယင်ဵတို္ဓ

(ဂ) ဦဵစာဵေပဵေ
ေ

ဵမမီမျောဵ မဟုတ်သညဴ်အခပင် ဤမှေနာ

ဵမမီမဟုတ်ေသာ အခခာဵေ

အတန်ဵရှမိ ပီဵ ဦဵစာဵေပဵေ
ရပိုင်ခွငဴ်

ပ်လျေ

ဵမမီမျောဵသည် (၎င်ဵတို္ဓအချေငဵ် ချေင်ဵအ

ဵမမီမျောဵ

ေပဵဆပ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ အ

်တွင်

ို ဦဵစွာေပဵဆပ်မပီဵေနာ

ယ်၍ လုေ
ဳ လာ

်ေသာ ေငွေ

ာဵတွင်) တူညီေသာ အဆငဴ်

် ထိေ
ု

ဵ

်ေဖာ်ခပပါရှိေသာ ပုဒမ
် ပါ
ဵမမီမျောဵ

ို အခပညဴ်အဝ

ျေန်ရိခှ ခင်ဵမရှိလျှင် ယင်ဵတို္ဓအ

ာဵ

ို အချေ ိုဵတူေလျောဴချေသတ်မှတ်၍ ခွဲယူရမည်။

(ဃ) ဦဵစာဵေပဵေ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အဆငဴ်အတန်ဵတူညီေသာ ေ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်မပီဵေနာ
တင်ရှိေနေသာ

်

ျေန်ရိှသညဴ် ေငွေ

ို

ဵမျောဵအာဵ လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ချေ ိန်မှစ၍ ေပဵဆပ်ရန်

ာလမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိေ
ု

ဵမမီမျောဵအတွ

ေပဵေချေရာတွင် သုဳဵစွဲရမည်ခဖစ်မပီဵ ဦဵစာဵေပဵေ
မဟုတ်သညဴ် အခခာဵေသာေ

ဵမမီမျောဵ

်

ျေသငဴ်ေသာ အတိုဵမျောဵ

ို

ဵမမီမျောဵအေပ္ဒေပဵရန်ရှိ အတိုဵေငွမျောဵနှငဴ် ဦဵစာဵေပဵ

ဵမမီမျောဵအေပ္ဒ ေပဵရန်ရိှသညဴ် အတိုဵမျောဵသည် အဆငဴ်အတန်ဵ တူညီ

သည်။
(င) ေ

ဵမမီတစ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) အရ ေပဵေချေရန်ရိှသညဴ်အတိုဵနှုန်ဵသည် လူမွဲခဖစ်မှုမှ

အပခဖစ်ေသာ ထိေ
ု

ဵမမီမျောဵသို္ဓေပဵရန်ရှိသညဴ် အတိုဵနှုန်ဵမျောဵအတိုငဵ် ေပဵေချေရမည်ခဖစ်မပီဵ

ထိုသို္ဓေသာ နှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ချေ
ထိေ
ု

်မရှိလျှင် ထိေ
ု

ဵမမီ၏ ပမာဏနှငဴ် သေဘာသဘာဝ

ဵမမီရယူစဉ် အချေ ိန်ရှိ ေဈဵ

ွ

်ေပါ

်ေဈဵ၊

ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆ ၍ သတ်မှတ်ေသာ နှုန်ဵထာဵခဖငဴ် ေပဵေချေရမည်။
(စ) လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵခဖစ်ရပ်ခဖစ်ပွာဵသညဴ်အခါ ေရွ့ဆိုငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ် အထူဵဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵ
တစ်ရပ်အခဖစ် ေပဵေချေရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခခာဵေသာေပဵေချေမှုမျောဵ
ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေမှုမျောဵ

အခခာဵ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ပ်လျေ

်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေဖာ်ခပပါရှိေသာ ပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

လူမွဲ၏အိမ်ေထာင်ဖ
၃၀၉။ (

ို ခပုလုပ်ခခင်ဵနှင်ဴ သ

်သို္ဓ ေပဵရန်ရှိေသာ ေ

) ေချေဵေငွတစ်ရပ်

်မျောဵ

ထိခို

်မျောဵ

ို ခပုလုပ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုငသ
် ညဴ် ဤဥပေဒပါ
ို ဤပုဒ်မနှငဴ် ဤမှေနာ

်ေစခခင်ဵမရှိေစရ။

ဵမမီ

ို ထုတ်ေချေဵေပဵစဉ်

ေငွထုတ်ေချေဵသူသည် လူမွဲ၏ အိမ်ေထာင်ဖ

ဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ မဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ချေ ိန်၌ လူမွဲ၏ အိမ်ေထာင်ဖ
ထိေ
ု

ဵမမီသည် ဤပုဒ်မနှငဴ် သ

(ခ) ထိေ
ု

်တွင်

်

်ခဖစ်ခဲဴလျှင်

်ဆိုင်ေစရမည်။

ဵမမီသည်-

(၁) ပုဒ်မ ၃၀၈ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) နှငဴ် ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေ
ို ေပဵေချေမပီဵေနာ

် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵရှိေသာ ေ

(၂) လူမွဲခဖစ်မှု စတင်ချေ ိန်မှစ၍ ေပဵရန်
ရမညဴ်အတိုဵေငွ

ျေန်ရှိေနေသာ

ဵမမီမျောဵနှငဴ် အတိုဵေငွမျောဵ

ဵမမီခဖစ်သည်၊

ာလမျောဵအတွ

် ထိေ
ု

ဵမမီအေပ္ဒတွင် ေပဵ

ို ပုဒ်မ ၃၀၈ ပုဒမ
် ခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ေသာ အတိုဵနှုန်ဵခဖငဴ် ေပဵေချေရမည်။

ထိ္ဓခု ပင်ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ေပဵရမညဴ်အတိုဵနှုန်ဵသည် ယင်ဵေ
ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ် အတန်ဵတူညီသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ဵမမီနှင်ဴ

အမပီဵသတ်ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ
၃၁၀။ (

) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဵဳ

သို္ဓမဟုတ် လူမွဲပင
ို ်ပစ္စည်ဵအမျောဵစု
သညဴ်အခါ အမပီဵသတ်ခွဲေဝမှု
ေတာဴမည်မဟုတ်ေ

ို အချေ ိန်

န့်

ာခခင်ဵမရှိဘဲ ထုခွဲေရာင်ဵချေနိုင်ေ

ို ခပုလုပ်မည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ၎င်ဵ၏ရည်ရွယ်ချေ

်

ို ထုခွဲေရာင်ဵချေမပီဵသညဴ်အခါ
ာင်ဵ ယုဳ

ာင်ဵနှငဴ် ေနာင်ေဝစုမျောဵခွဲေဝခခင်ဵ
ို ေဖာ်ခပ၍ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ည်

ို ခပုလုပ်

ို နည်ဵဥပေဒမျောဵ

နှငအ
ဴ် ညီ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အချေ

) အရ ေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အေ

်အလ

မှုမျောဵ

်မျောဵ

ို အမပီဵသတ်စီမဳခန့်ခွဲမညဴ်ေနာ
်ဆုဳဵေန့ရ

်

ာင်ဵ

်ပါတို္ဓ

်ဆုဳဵေန့ရ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်။

ို ေရွ့ဆိုငဵ် နိုင်သည်။

ို ေဆာင်ရွ

်ဆုဳဵေန့ရ

ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ

်မှ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

(၂) အမပီဵသတ်ေဝစုတစ်ရပ်သတ်မှတ်ေ

ုန်

် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်

ျေစရိတ်မျောဵ

ညာရန် ရည်ရွယ်ပါ

ခပသေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ မခပုရေသဵေသာ ေ
် မျောဵ

်

်ရမည်-

(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

ေတာင်ဵဆိုချေ

်အထိ တင်ခပနိုငေ
်

ာင်ဵ ေတာင်ဵဆို

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ အမပီဵသတ်စီမဳခန့်ခွဲမညဴ်

(ဃ) အမပီဵသတ်စီမဳခန့်ခွဲမညဴ်ေနာ
ေအာ

ာဵစာတွင် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ို ေဖာ်ခပပါရှိရမညဴ်အခပင် လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ရရန်ရိေ
ှ

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ထိုအေ
ေနာ

ာင်ဵ

ို ေပဵေချေခခင်ဵ၊

လူမွဲအေပ္ဒတွင် သ

်ေသထင်ရှာဵ

ဵမမီတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ဦဵ၏

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵခခင်ဵမခပုဘဲ အမပီဵသတ်ေဝစု

ို သတ်မှတ်ေ

ညာ၍

ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ။
(င) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ေ

ဵမမီနှင်ဴ အတိုဵမျောဵ

သည် ယင်ဵေငွ

ို ရထို

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ို သ

ိုေပဵေချေခခင်ဵနှငဴ် လူမွဲအေပ္ဒတွင် တင်ရှိေနေသာ

်ဆိုငရ
် ာ မမီရှငမ
် ျောဵသို္ဓ အခပညဴ်အဝေပဵဆပ်မပီဵေနာ

် ပိုလျှဳပါ

လူမွဲ

်ခွငဴ်ရှိေစရမည်။
မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ

၃၁၁။ (

) ေအာ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မသည် သ

(၁) ဤအပိုငဵ် နှငဴ်အညီ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ
မပီဵဆုဳဵသွာဵမပီခဖစ်ေ

ို ရထို

်ဆိုငေ
် စရမည်-

်သူမျောဵသို္ဓ ခွဲေဝေပဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵ

ာင်ဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ိစ္စမျောဵသည်

ထင်ခမင်ယူဆခခင်ဵ၊

(၂) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ခခင်ဵ။
(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်
ေအာ

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

ို ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပ၍

်ရမည်-

(၁) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵရသူ၏ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာ

ိုလ

်ခဳခခင်ဵ၊

(၂) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ ပုဒ်မ ၂၇၉ အရ တာဝန်မျောဵမှ ရပ်စဲ သငဴ် မသငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ။
(ဂ) ပုဒ်မ ၃၁၀ ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ို ေပဵပို္ဓသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န

ခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ် အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်

ို ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပရန်

် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳ

အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိန
ု္ဓ ိုင်သည်။ အ

ယ်၍ မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ

ေခ္ဒယူခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် လူမွဲ ပိုင်ပစ္စည်ဵ
မပီဵဆုဳဵသွာဵမပီခဖစ်ေ
ျေငဵ် ပမညဴ်ေန့ရ

ို ရထို

သူ

်

ိစ္စမျောဵသည်

ို ထပ်မဳ ေရွ့ဆိုငဵ် နိုင်သည်။
ို ေခ္ဒယူ

် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

ျေငဵ် ပရာတွင်

်မှ လုေ
ဳ လာ

ျေခဳရမညဴ်

ုန်

်ေသာ ေငွပမာဏ

ျေစရိတ်မျောဵ

ို

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ

ထုတ်နှုတ်ထာဵရမည်။

လူမွဲ၏အိမ်ဥပစာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မခင်ဵချေ
၃၁၂။ (

်သူမျောဵသိ္ဓု ခွဲေဝေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ာင်ဵ ထိုအစည်ဵအေဝဵသို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ခပနိုငေ
် စရန် အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ

(ဃ) မမီရှငမ
် ျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ
ေပဵေချေရန်အတွ

ို ေစာ၍

) ေအာ

်

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မသည် သ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်မပီဵ လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ
အိမ်ေထာင်ဖ

်မှ ေနထိုငလ
် ျေ

(၂) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

်ရှိအမ
ိ ်ေထာင်ဖ

်ရှိေသာ ေနအိမ်ဥပစာတစ်ခု၌ အ
ထိပ
ု စ္စည်ဵ

ို မည်သညဴ်အေ

် သို္ဓမဟုတ် ယခင်

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်ပါရှိေနခခင်ဵ၊

ာင်ဵနှငဴ်မျှ ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵမခပုနိုင်

သညဴ် အေနအထာဵရှိခခင်ဵ။
(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ
အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ
(၁) တရာဵရုဳဵ

ို

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်မှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ မမီရှင် မျောဵ

ျေငဵ် ပရန် ေခ္ဒယူခခင်ဵမခပုရ-

ပုဒ်မ ၂၉၃ အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအ

တာဝန်တစ်ရပ်တင်ရှိေ

်ထာဵချေ

်

ေနာ
ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူနှငဴ် ပတ်သ
) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ထိေရာ
ေအာ

ို တရာဵရုဳဵ
်ဆ

်မျောဵအရ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
် ၎င်ဵ

ိစ္စမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ

(ခ) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ

ုိ ေဆာင်ရွ

အေ

ာင်ဵ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်အလ

်မျောဵေပဵခခင်ဵ၊

်ေနစဉ်အတွင်ဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ို

်ေပဵခခင်ဵ။

် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို လူမွဲသည် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ် ဆ
်လာမှု

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵဆိုေသာ

်ေပဵခခင်ဵ၊

(၃) အခခာဵလိုအပ်သည်တို္ဓ

တိုဵတ

ျေ ိုဵေ

ို

်ေပဵရမည်-

(၂) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွ
ူညီေဆာင်ရွ

်မျောဵ

်၍ လူမွဲ၏တာဝန်မျောဵ

ို လူမွဲသည် ေဆာင်ရွ

(၁) လူမွဲ၏ လုပ်ငန်ဵ

ခငင်ဵပယ်ခဲဴခခင်ဵ။

်တွဲခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ေအာင်ခမင်စွာ လုပ်ေဆာင်နိုငရ
် န်အတွ
်ပါတာဝန်မျောဵ

ဵမမီ

ာင်ဵ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊

(၂) ပုဒ်မ ၂၉၄ အရ ေလျှာ

၃၁၃။ (

ျေိုဵစီဵပွာဵအလို္ဓငာှ ထိုပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေ

ို ၎င်ဵသိရှိမပီဵေနာ

်ခဳရရှိလျှင် သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေငွ တိုဵတ
် အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

်၅ရ

ို လ

်ရရှိလာလျှင် ထိုသို္ဓခဖစ်ေပ္ဒ

်အတွင်ဵ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ

ာဵရမည်။
) သည် လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲမပီဵေနာ

်ပိုင်ဵအချေ ိန်

်ဝယ်

ာလအထိ သ

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ဃ) လူမွဲသည်
လို

်နာရန်ပျေ

ျေ ိုဵေ
်

ွ

ာင်ဵဆီေလျော်ေသာ အေ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ

်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ်

ို

ို ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရမညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵ

မေထမဲခဴ မင်ခပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵခဳရမည်။
ေနာ
၃၁၄။ (

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှု ရှိသညဴ်

ိစ္စတွင် ပစ္စည်ဵခွဲေဝမှု

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ

) လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှေ
ိ သဵေသာ လူမွဲအေပ္ဒတွင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်

ထပ်မဳချေမှတ်သညဴ်အခါ ဤပုဒ်မနှငဴ် ပုဒ်မ ၃၁၅ တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သ

်ဆိုင်ေစရမညဴ်အခပင် ယင်ဵပုဒမ
် မျောဵ၌ ေဖာ်ခပချေ

သ

်ေရာ

်မျောဵသည် ေအာ

်ပါအတိုငဵ် အဓိပ္ပာယ်

်ေစရမည်-

(၁) ေနာ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှု (later bankruptcy) ဆိုသည်မှာ အထ

ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ လူမွဲခဖစ်မှု

အချေ ိန်၌ လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာ လူမွဲခဖစ်မှု
(၃) လ

်ထပ် လူမွဲခဖစ်မစ
ှု တင်သညဴ်

ို ဆိုသည်။

်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ဆိုသည်မှာ ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုတွင် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
(ခ) ပုဒ်မ ၂၇၀

်ပါ အမိန့်အရ

ိုဆိုသည်။

(၂) ယခင်လူမွဲခဖစ်မှု (earlier bankruptcy) ဆိုသည်မှာ ေနာ

ေလျှာ

်မျောဵသည်

ို ထိခို

်ထာဵလာေ

်ခခင်ဵမရှိေစဘဲ ေနာ
ာင်ဵ လ

ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ပစ္စည်ဵ၊ ေငွေ

ို ဆိုသည်။
်ထပ်လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်

်ရှိယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ အေ
ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵေနာ

်ရှိယုဳမှတ် အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ခပုလုပ်ခဲဴေသာ ခွဲေဝေပဵမှု သို္ဓမဟုတ်အခခာဵေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှုတစ်ရပ်ရပ်သည် တရာဵရုဳဵ၏
ခွငဴ်ခပုချေ
ပျေ

်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

် သညဴ် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵမှ အတည်ခပုသညဴ် အတိုငဵ် အတာမှတစ်ပါဵ

်ခပယ်ေစရမည်။

(ဂ) ဤပုဒ်မခွဲပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် ေအာ

(၁) ပုဒ်မ ၂၈၆ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ လ

်ပါတို္ဓနှငဴ် သ

်ဆိုင်ေစရမည်-

်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ တရာဵဝင်လေ
ွှဲ ခပာင်ဵေရာ

်ရှိ

ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊
(၂) ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်အရ လ
သူထဳသို္ဓ ေပဵအပ်ခဲဴေသာ ေငွေ

်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ

ဵမျောဵ၊

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) ပါ ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ဵတစ်ရပ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေခခင်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစရရှိလာေသာ ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ
ထိုသို္ဓရရှိလာေသာ ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ဵ

ို

ို အသုဳဵခပု၍ခဖစ်ေစ
ဵတစ်ရပ်ရပ် သိုမ
္ဓ ဟုတ်

ိုယ်စာဵခပုသညဴ်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

တစ်ရပ်ရပ်။
ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုနှငဴ် ေန

်ထပ်လူမခွဲ ဖစ်မှုတွင် လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵမျောဵအ

ာဵချေိန်ညှိခခင်ဵ

ဵ

်

၃၁၅။ (

) ေနာ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမခပုမီ ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုရှိ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ် ပုဒ်မ

၃၁၄၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ေငွေ
တစ်မပိုင်န

ဵမျောဵသည် ေနာ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုစတင်သည်နှင်ဴ

် လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵတွင်ပါရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်အရ လ
သူသို္ဓေပဵရမညဴ် ေငွပမာဏတစ်ရပ်သည် ေနာ
ေနာ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှု ဆိုင်ရာ

ထိုသို္ဓေခပာင်ဵလဲသညဴ်အတွ
ထပ်မဳညွှန်

်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ

်ထပ်လူမခွဲ ဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ

်

ိစ္စမျောဵအလို္ဓငှာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ

် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အတိုင်ဵ

ာဵနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) သို္ဓမဟုတ် (ခ) ပါ အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်လာေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ခွဲေဝ

ေပဵရာ၌ ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုတွင် လ

်ရှိယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ျေခဳခဲဴေသာ

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ို

ဦဵစွာေပဵေချေရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မ ၃၁၄ နှငဴ် အထ

်ပါပုဒမ
် ခွဲမျောဵအရမှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ယခင်လူမွဲခဖစ်မှု သို္ဓမဟုတ်

ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုမတိုငမ
် ီ ခဖစ်ခဲဴေသာ လူမွဲခဖစ်မှုပါပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ေနာ

်ထပ်လမ
ူ ွဲခဖစ်မှု၏

လူမွဲပိုင် ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
(င) ေ

ဵမမီတစ်ရပ်တည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယခင်လူမွဲမှုခင်ဵမှ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ယင်ဵထ

မှုခင်ဵမှ မမီရှင်မျောဵသည် ေနာ
သို္ဓရာ တွင် လ
ေအာ

်ပါ

(၁) ဤပုဒ်မခွဲအရ ေ
သ

်ထပ်လမ
ူ ွဲခဖစ်မှုတွင် ထိလ
ု ူမွဲ၏မမီရှင်မျောဵအခဖစ်မှတ်ယူခခင်ဵမခပုရ။

်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေနာ

ိစ္စရပ်မျောဵအတွ

ဵမမီအတွ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုတွင်

် ခွငဴ်ခပုေပဵနိုငသ
် ည်-

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင် ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုတွင် ထိုလူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ

်ေသထင်ရှာဵခပနိုင်မပီဵ အေခပအေ

(၂) ထိေ
ု

ရရှိခခင်ဵမရှိေသဵသညဴ် ေ

ဵမမီ၊

် ေပဵရန်ရိေ
ှ သာအတိုဵ၊

(၃) ယခင်လမ
ူ ွဲခဖစ်မှုတွင် ေပဵေချေခခင်ဵမခပုရေသဵေသာ
(စ) ေနာ

်ေစာေသာ လူမွဲ

်ထပ်လူမခွဲ ဖစ်မှုတွင် သ

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ။

်ေသထင်ရှာဵခပသနိုငေ
် သာ အခခာဵေသာ ေ

ယင်ဵေ

ဵမမီမျောဵအေပ္ဒတွင် ေပဵရမညဴ် အတိုဵေငွမျောဵ

အရ သ

်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်ေသာေငွ

ဵမမီမျောဵအာဵလုဵဳ နှင်ဴ

ို အခပညဴ်အဝ ေပဵေချေမပီဵမှသာ ပုဒမ
် ခွဲ (င)

ို ေပဵေချေရမည်။
အခန်ဵ (၆)

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ခပုလုပ်ခခင်ဵ
ညှိနှိုင်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ခပုလုပ်ရန် အဆိုခပုချေ
၃၁၆။ လူမွဲသည် ၎င်ဵ၏ေ

ဵမမီမျောဵအတွ

်

် ညှိနှိုငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အစီ

အစဉ်ခပုလုပ်လိုလျှင် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ မိမတ
ိ င်ခပလိေ
ု သာ ညှိနှိုင်ဵချေ
အစီအစဉ်

ို အာမခဳသူမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အာမခဳချေ

ေရဵသာဵ၍ လ

်မှတ်ေရဵထိုဵေပဵပို္ဓနိုင်သည်။

်မျောဵပါရှိေသာ အဆိခု ပုချေ

် သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

်တစ်ရပ်

ို စာခဖငဴ်

လူမွဲ၏အဆိုခပုချေ
၃၁၇။ (

်

ို ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ အစီရင်ခဳတင်ခပခခင်ဵ

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

စိစစ်အ

ဲခဖတ်နိုင်ေစရန်အတွ

သည် မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ လူမွဲတို္ဓ၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ိုခဖစ်ေစေ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပသညဴ် အချေ

်အလ

်မျောဵ ခပည်စုဳစွာပါရှိရမည်။

နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေ
(ခ) ပုဒ်မ ၃၁၆ အရ အဆိခု ပုချေ

်

ို လ

် ပုဒ်မ ၃၁၆ အရ အဆိခု ပုချေ
်အလ

်

်မျောဵနှင်ဴ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ညှိနှိုငဵ် မှု

သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မှာ မမီရှင်နှင်ဴ လူမွဲတို္ဓ၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် သေဘာတူညီချေ

် ရရှိနိုင်ဖွယ် ရှိ မရှိ ၎င်ဵ၏ ထင်ခမင်ယူဆ

ချေ

ို ခဖစ်ေစခခင်ဵ ရှိ မရှိ နှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ

်ပါ အစီရင်ခဳစာခပုစုတင်ခပရမည်။

ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တင်ခပေလျှာ
၃၁၈။ (
လို

) အဆိုခပုချေ
်နာေဆာင်ရွ

ေအာ

်ပါစာရွ

်သည် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
်ထာဵေ

ာင်ဵ ေ

်စာတမ်ဵအေထာ

်ထာဵခခင်ဵ

်မျောဵနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ်ချေ

်မျောဵ

ို

ျေနပ်မှုရှိလျှင် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ
်အထာဵမျောဵနှင်အ
ဴ တူ ေလျှာ

်ထာဵရမည်-

(၁) အဆိခု ပုသညဴ် ညှိနှိုငဵ် မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၊
(၂) ပုဒ်မ ၃၁၇ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ ခပုစုတင်ခပသညဴ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ အစီရင်ခဳစာ၊
(၃) ထိုအဆိခု ပုချေ

်အေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵဆုဳဵခဖတ်ရန်အတွ

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေလျှာ

်ထာဵချေ

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် လူမွဲတို္ဓ၏ အ
အေဝဵတွင် သေဘာတူညီချေ
ေခ္ဒယူရန်အတွ
) တရာဵရုဳဵ

ို ေခ္ဒယူသညဴ်

်လွှာ။
်

ို လ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵအဆိုခပုချေ

ိုခဖစ်ေစေ

်ရရှိနိုင်ဖွယ်ရာရှိေ

် မှာ

ာင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵ
ာင်ဵ ေ

ျေနပ်လျှင် မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ

ို

် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ
၃၁၉။ (

ျေိုဵစီဵပွာဵ

် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ျေင်ဵပခခင်ဵ

အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

ာဵခခင်ဵမရှိလျှင် ယုဳမှတ်

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်(၁) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို ပုဒ်မ ၃၁၈ အရ အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှ ၂၁ ရ

်အတွင်ဵ ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပရမည်၊
(၂) ဤပုဒ်မနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

ို ေခ္ဒယူ

(ခ) မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ၌ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

ျေငဵ် ပရမည်။
(ဂ) လူမွဲသည် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵသို္ဓ တ
(ဃ) လူမွဲ

်ေရာ

်ရမည်။

အဆိခု ပုတင်ခပေသာ ညှိနှိုငဵ် မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အေပ္ဒ ထိမု မီရှငမ
် ျောဵ အစည်ဵ

အေဝဵ၌ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိုသို္ဓမဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေ
သ

်ေသထင်ရှာဵ ခပသနိုငသ
် ညဴ် ေ

ဵမမီရရန်ရှိေ

ာင်ဵ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ၇၅

ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်မနည်ဵ ပိုငဆ
် ိုင် ေသာ မမီရှင်မျောဵ

ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ ေထာ

ိုယ်တိုငခ် ဖစ်ေစ

်ခဳမဲေပဵလျှင် ယင်ဵအဆိခု ပုချေ

်သည်

အတည်ခဖစ်ေစရမည်။
(င) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် လူမွဲ
ို ခပင်ဆင်ချေ

အဆိခု ပုတင်ခပေသာညှိနှိုငဵ် မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်

်ခဖငဴ် အတည်ခပုနိုငေ
် သာ်လည်ဵ ယင်ဵခပင်ဆင်ချေ

်

ို လူမွဲ၏ သေဘာတူညီချေ

်ခဖငဴ်

သာခပုလုပ်ရမည်။
(စ) လူမွဲ၏ အဆိခု ပုချေ

် သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်ချေ

်တစ်ရပ်ရပ်သည် အာမခဳအ

မျောဵအပါအဝင် အချေ ို့ေသာ မမီရှင်မျောဵအေပ္ဒ ဆန့်
ခပင်ဆင်ချေ

်

ို ထိခို

်သညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵအန

ျေငထ
် ိခို

်မှ ေ

၇၅ ရာခိုငန
် ှုန်ဵထ

်မနည်ဵ ပိုင်ဆိုင်ေသာ မမီရှင်မျောဵ

ခဖစ်ေစ တ

်မဲေပဵ၍ သေဘာတူရမည်။

ဆုဳဵခဖတ်ချေ
၃၂၀။ (

်ေရာ
်မျောဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်

်လျှင် ယင်ဵအဆိခု ပုချေ

် သို္ဓမဟုတ်

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမစ
ှု ုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏
ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊

ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ်

ိုတရာဵရုဳဵသို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ခပခခင်ဵ

) အဆိခု ပုတင်ခပေသာ ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှငမ
် ျောဵ

အစည်ဵအေဝဵမှ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်မျောဵ

ို ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

အစီရင်ခဳ တင်ခပရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိအ
ု စီအရင်ခဳစာနှင်အ
ဴ တူ ယင်ဵဆုဳဵခဖတ်ချေ
အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ် ေပဵရန် ေလျှာ

်လာွှ

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵသိ္ဓု တ

်ေရာ

်မျောဵအေပ္ဒ

ိုလည်ဵ ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။
) အရ ေလျှာ

်လွှာနှင်ဴ အစီရင်ခဳစာမိတ္တူတို္ဓ

ို လူမွဲနှငဴ်

်ခွင်ရ
ဴ ှိသူ မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။

(ဂ) အဆိခု ပုတင်ခပေသာ ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်

ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ

ျေငဵ် ပခဲဴေသာ

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် သေဘာတူအတည်ခပုရန် ခငင်ဵပယ်ခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
အရ တင်ခပခဲဴေသာ ေလျှာ

်လာွှ

ိုပလပ်ရမည်။

(ဃ) အဆိုခပုတင်ခပေသာ ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်

ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ

ထိမု မီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵမှ အတည်ခပုခဲဴသညဴ်အခပင် ယင်ဵအဆိခု ပုချေ
အဆိခု ပုချေ
ယူဆပါ
အေ

် (ရှိခဲဴလျှင်) သည် မမီရှငမ
် ျောဵနှင်ဴ လူမွဲတို္ဓအာဵ အ
အဆိပ
ု ါ ညှိနှိုငဵ် မှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

်နိုငရ
် န်အတွ

ျေငဵ် ပခဲဴေသာ

် သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်

ျေိုဵရှိေစမည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ထင်ခမင်

ို အတည်ခပုနိုင်သညဴ်အခပင် ယင်ဵ

် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နိုင်သည်

ာဵနိုင်သည်။

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ ေပဵပိေ
ု္ဓ သာ အစီရင်ခဳစာနှငဴ် ေလျှာ
တွင် ေအာ

်ပါအေ

ာင်ဵခပချေ

်တစ်ရပ်ရပ်အရ

်ထာဵလွှာ
န့်

ွ

ို လ

်ခဳရရှိသူသည် တရာဵရုဳဵ

်တင်ခပနိုင်သည်-

(၁) အဆိခု ပုတင်ခပေသာ ညှန
ိ ှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် ၎င်ဵ၏ အ
သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာမမီရှင်မျောဵ၏ အ
(၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ

)

ို ေခ္ဒယူ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ို မမျှမတထိခို

ျေငဵ် ပရာတွင် က

ျေိုဵစီဵပွာဵ

်နစ်နာေစခခင်ဵ၊

ီဵစွာေသာ နည်ဵလမ်ဵမ

ျေမှု ရှိခဲဴခခင်ဵ။

ို

(စ) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ပါ
ချေမှတ်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် ညွှန်
အတည်ခပုခခင်ဵ၏ အ
၃၂၁။ (

ျေိုဵသ

ို ခပန်လည်ေခ္ဒယူ

ျေငဵ် ပရန် အမိန့်

ာဵနိုင်သည်။

်ေရာ

်မှုမျောဵ

) ပုဒ်မ ၃၂၀ အရ အတည်ခပုခဲဴေသာ ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် လူမွဲနှင်ဴ

မမီရှင်မျောဵအေပ္ဒတွင် သ
သ

မမီရှငမ
် ျောဵအစည်ဵအေဝဵ

်ေရာ

်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်သညဴ် ေ

ဵမမီအတိုငဵ် အတာအထိသာ အ

ျေိုဵ

်ေစရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၃၂၀ အရ အတည်ခပုခဲဴေသာ ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည်(၁) အချေ ိန်ေစဴေရာ

်ေသာ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်

ို ရထို

်ခွငဴ်ရှိသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ

မှအပ လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵသညဴ်တိုငေ
် အာင် ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ဆ
သ

်ေသခပနိုငေ
် သာ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်

ို ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်မှ

(၂) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵေသာ်လည်ဵေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ဆ
တစ်ဦဵအာဵ တာဝန်မှ

်လ

်နှငဴ်

်တည်ရှိေနသညဴ်

င်ဵလွတ်ခွငဴ် မရှိေစရ သို္ဓမဟုတ်
်လ

်တည်ရှိေနသညဴ် အခခာဵတစ်စုဳ

င်ဵလွတ်ေစခွငဴ် မရှိေစရ။

(ဂ) အဆိခု ပုတင်ခပခဲဴသညဴ် ညှိနှိုင်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်
မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် အတည်ခပုခဲဴသညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵ

ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ

ျေငဵ် ပေသာ

လည်ဵ ပုဒ်မ ၃၂၀ ပုဒမ
် ခွဲ (စ) အရ

အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴလျှင် ထိုအမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့တွင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် ချေမှတ်ခဲဴေသာ အမိန့်သည်
ပျေ

်ခပယ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၇)
အခွငဴ်အေရဵမျောဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵအေပ္ဒလူမခွဲ ဖစ်မှု၏ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ခခင်ဵ

ယုဳမှတ်အပ်နှဳထာဵသညဴ် ေခမနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ
၃၂၂။ (

) ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

်မှ ယုဳမှတ်အပ်နှဳထာဵေသာ ေခမ

ေရာင်ဵချေရန်အလိ္ဓုငာှ စီရင်ပင
ို ်ခွငဴ်ရှိေသာ တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ခပေလျှာ
(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
အလ

်မျောဵ

) အရ ေလျှာ

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵလျေ

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အ

်လွှာ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

) လူမွဲခဖစ်ေစသညဴ် ၎င်ဵ၏လ
်ချေ

(ခခ) လူမွဲ၏လ
ေငွေ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ ေအာ

်ပါအချေ

်

်သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

ဥပစာ တည်ရှိေသာ ေခမနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ
ခပုမူေဆာင်ရွ

်ထာဵရမည်။

ျေိုဵစီဵပွာဵ၊

(၂) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ
(

ို လ

ို

လ

်ရှိေနထိုငေ
် သာ ေနအိမ်

်ထာဵလာလျှင်၊

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

်၏

်၊

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အိမ်ေထာင်ဖ

်၏ လိအ
ု ပ်ချေ

ဵအေခခအေန၊

(ဂဂ) လူမွဲ၏သာဵသမီဵမျောဵအတွ
(၃) လူမွဲ၏လိုအပ်ချေ

်

် လိအ
ု ပ်ချေ

်မျောဵ၊

်မျောဵမှအပ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵ။

်မျောဵနှငဴ်

(ဂ) ဤအပိုငဵ် အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ ပထမဆုဳဵ တရာဵဝင်
လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ
ေလျှာ
အ

်ရှိသွာဵသညဴ် အချေ ိန်မှစ၍ တစ်နှစ်

ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ

်မှ ပုဒမ
် ခွဲ (

်လွှာ တင်သွငဵ် ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ

ျေိုဵစီဵပွာဵမျောဵ

ို အခခာဵ ေသာ အချေ

်မျောဵထ

) အရ

မမီရှင်မျောဵ၏

် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵရမည်။

ေနထိုင်ခွငဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ
လူမ၏
ွဲ ဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵမှ ေနထိုင်ခွငဴ်
၃၂၃။ (

) လူမွဲ၏ လ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

တရာဵရုဳဵသို္ဓေလျှာ
စာဵလျေ

်

်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ေနထိင
ု ခ
် ွင်ခဴ ပုရန်
်ပါအချေ

်အလ

်မျောဵ

ို ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵ

် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်-

(၁) မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ၊

(၂) လူမွဲခဖစ်ေစသညဴ် ၎င်ဵ၏လ
(၃) လူမွဲ၏ လ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

(၄) လူမွဲ၏ သာဵသမီဵမျောဵအတွ
(၅) လူမွဲ၏ လိအ
ု ပ်ချေ

် လိအ
ု ပ်ချေ

်၏ လိအ
ု ပ်ချေ

်၏ ခပုမှုေဆာင်ရွ
်မျောဵနှငဴ် ေငွေ

်ချေ

်၊

ဵအေခခအေန၊

်မျောဵ၊

်မျောဵမှအပ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵ။

(ခ) ဤအပိုငဵ် အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ ပထမဆုဳဵတရာဵဝင်
လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရာ
ေလျှာ
အ

်ရှိသွာဵသညဴ် အချေ ိန်မှစ၍ တစ်နှစ်

ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ

်မှ ပုဒမ
် ခွဲ (

်လွှာ တင်သွငဵ် ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ

ျေိုဵစီဵပွာဵမျောဵသည် အခခာဵ ေသာ အချေ

်မျောဵထ

) အရ

မမီရှင်မျောဵ၏

် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵရမည်။

လူမွဲ၏ေနထိုင်ခွငဴ်
၃၂၄။ (

) ေအာ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မနှင်ဴ သ

(၁) ေနအိမ်ဥပစာတွင် အ

ျေိုဵသ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

်ဆိုငမ် ပီဵ ေနထိင
ု ခ
် ွင်ရ
ဴ ှိသူသည် လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်

အမိန့်ချေမှတ်ခဳရခခင်ဵ၊
(၂) လူမွဲခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ
အချေ ိန်တွင် ထိအ
ု ိမ်ဥပစာ၌ လူမွဲနှငဴ်အတူ အသ
(ခ) လူမွဲသည် ေအာ

်ပါအခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵ

(၁) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ

်လာွှ တင်သွင်ဵချေိန်နှငဴ် လူမွဲခဖစ်မှုစတင်သညဴ်
် ၁၈ နှစ်ေအာ

်ရှိသူတစ်ဦဵ

ေနထိင
ု ခ
် ဲဴခခင်ဵ။

ို ရရှိေစရမည်-

်မှတစ်ပါဵ ထိေ
ု နအိမ်ဥပစာ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵ၏ အစိတ်အပိုငဵ်

ို လ

်ရှိ

ေနထိင
ု ေ
် နလျှင် ယင်ဵဥပစာ သို္ဓမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵမှ နှင်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ဖယ်ရှာဵခဳရခခင်ဵမှ
(၂) လ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်၊

်ရှိေနထိင
ု ်ခခင်ဵမရှိလျှင် တရာဵရုဳဵ၏ခွင်ခဴ ပုချေ

ေနထိင
ု ်ပိုင်ခွင်။ဴ

်ခဖငဴ် ထိေ
ု နအိမ် ဥပစာသို္ဓ ဝင်ေရာ

်ခွငဴ်နှငဴ်

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲ၏လိုအပ်ချေ
လိအ
ု ပ်ချေ

်မျောဵနှငဴ် ေငွေ

်မှအပ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵ၊ လူမွဲ၏ သာဵသမီဵမျောဵ အတွ

ဵအေခခအေနအခပင် အခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵ

်

ို ထညဴ်သွင်ဵ

စဉ်ဵစာဵ၍ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဃ) ဤအပိုငဵ် အရ လူမွဲပုင
ိ ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ ပထမဆုဳဵ တရာဵဝင်လွှဲ
ေခပာင်ဵေရာ

်ရှိသွာဵသညဴ်ေန့မှ တစ်နှစ်

ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ

ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ
အချေ

်မျောဵထ

ေငွစာရင်ဵအရ ေ

ျေိုဵစီဵပွာဵမျောဵ

ဵမမီမျောဵ

်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵ

ို ခပန်လည်ချေိန်ညှိခခင်ဵ

ို သာမန်လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵအာဵ ပျေ

ာလတွင်ခဖစ်ေစ ေငွစာရင်ဵအရ ေ

ဵမမီအမျေိုဵအစာဵတစ်ရပ်ရပ်

ို ေပဵဆပ်မပီဵေနာ

ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ
(ခ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ေလျှာ
အရ ေ

ဵမမီမျောဵ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ခပယ်ေစခခင်ဵ

ဵမမီမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵေ

်ရှိ

ာလ တွင်

ဵမမီမျောဵ အန

်မှ

်တွင် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်

်ဆိုင်ေစရမည်။

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ေပဵေချေခခင်ဵမခပုရေသဵသညဴ် ေငွစာရင်ဵ

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵသည် ပျေ

) နှငဴ် (ခ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ခပယ်ေစရမည်။

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ -

(၁) လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵဆိုရာတွင် ေငွစာရင်ဵအရ ေ
ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊ ေ

်လွှာတင်သွငဵ်

ို အခခာဵေသာ

) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ေနသူတစ်ဦဵသည် အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ လ

ခဖစ်ေစ၊ အနာဂတ်
ေ

မမီရှင်မျောဵ၏ အ

) အရ ေလျှာ

် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵရမည်။
ယခင်ေဆာင်ရွ

၃၂၅။ (

်မှ ပုဒမ
် ခွဲ (

ဵမမီအေပ္ဒ အာမခဳထာဵရှိခခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵ

ဵမမီတာဝန်တင်ရှိေစခခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵလည်ဵ

ပါဝင်သည်။
(၂) သာမန်လေ
ွှဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵတွင် ေအာ
(

)သ

်ပါတို္ဓ ပါဝင်ခခင်ဵမရှိေစရ-

်ဆိုင်သညဴ် မမီစာဵထဳမှ အချေ ိန်ေစဴေရာ

်သညဴ် ေ

ဵမမီ

သို္ဓမဟုတ် သီဵခခာဵပဋိညာဉ်အရ ေပဵဆပ်ရန် အချေန
ိ ်ေစဴေရာ

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵ

်ေသာ ေ

ဵမမီမျောဵ

ို

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ် ခခင်ဵ၊
(ခခ) သေဘာရိုဵခဖငဴ် တန်ရာတန်ေ

ဵခဖငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရာတွငခ် ဖစ်ေစ၊ မမီရှင်မျောဵ၏ အ
လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵရာတွငခ် ဖစ်ေစ ေငွစာရင်ဵအရ ေ

ို

ျေ ိုဵစီဵပွာဵအလိ္ဓင
ု ှာ ပစ္စည်ဵမျောဵ

ဵမမီ မျောဵ

ို

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵ။

လူမွဲပါဝင်ချေုပ်ဆိုထာဵေသာ ပဋိညာဉ်မျောဵ
၃၂၆။ (

) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်သည် ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၌ စာချေုပ်ဝင်အခဖစ် ပါဝင်ချေုပ်ဆိုမပီဵေနာ

်မ

လူမွဲအခဖစ် စီရင်ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵခဳရလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ

်ဆိုငေ
် စရမည်။

(ခ) ပဋိညာဉ်တွငပ
် ါဝင်သညဴ် အခခာဵသူတစ်ဦဵ

်ထာဵသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ေလျှာ

ေလျှာ

ထာဵသူ၏ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲ၏ ပဋိညာဉ်အတိုငဵ် လို

်နာေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

်

ွ

မ
် ှုေ

ာမီ
်

ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒ

လာသညဴ် နစ်နာေ

ဵ

ို စည်ဵ

မ်ဵချေ

်သတ်မှတ်၍

င်ဵလွတ်ခွင်ခဴ ပုေသာ အမိန့်ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵ

တရာဵမျှတသည် ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ခဖစ်ေစ ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ
ေ

ဵတစ်ရပ်ရပ်

ေတာင်ဵဆိုချေ

ချေမှတ်ေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ေ

ာငဴ် လူမွဲ

ို လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ရရန်ရိေ
ှ သာေ

်တစ်ရပ် အခဖစ် သ

ေပဵေချေရန်ရှိသညဴ် နစ်နာ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ်

်ေသတင်ခပနိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။

(ဃ) လူမွဲခဖစ်မှုမှ ရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာ လူမွဲသည် အခခာဵသူတစ်ဦဵနှင်ဴ ပူဵတွဲ၍ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်
ို ချေုပ်ဆိုခဲဴလျှင် ထိုသူသည် ယင်ဵပဋိညာဉ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲပါဝင်ခခင်ဵမရှပ
ိ ဲ တရာဵစွဲဆိုခွင်ဴ
သို္ဓမဟုတ် တရာဵစွဲဆိုခဳပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။
အတည်ခပုသညဴ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ
၃၂၇။ (

) လူမွဲခဖစ်မှုမစတင်မီအချေိန်၌ မမီရှငတ
် စ်ဦဵ

(၁) လူမွဲပိုင်ေခမ

ွ

် သို္ဓမဟုတ်

-

ုန်စည်မျောဵအေပ္ဒ ဒီ

ရီအတည်ခပု ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသညဴ်

ိစ္စ

သို္ဓမဟုတ်
(၂) အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵထဳမှ လူမွဲ
ိစ္စတွင်ဒီ

ရရန်ရှိေသာ ေ

ရီအတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ဵမမီတစ်ရပ်အတွ
ပ်ခခင်ဵ

ရီအတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ

ဒီ

ရီအတည်ခပုခခင်ဵ

ို ခဖစ်ေစ၊ ဝရမ်ဵ

ျေိုဵခဳစာဵခွင်မ
ဴ ျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ိုခဖစ်ေစ ေရှာင်ရှာဵရန်အတွ

် ေပဵအပ်ခဲဴေသာ

ေငွေ

ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

ဆန့်

ျေငရ
် ယူခွင်မ
ဴ ရှိေစရ။

(ခ) (၁) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်၏

ုန်စည်အေပ္ဒ ဒီ

ရီအတည်ခပုေဆာင်ရွ

ထိုသူသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရေ
အရာရှိထဳသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ို

်မှု မပီဵခပတ်ခခင်ဵ မရှိေသဵ မီ

ို ထိသ
ု ူ

ာဵစာေပဵပိမု္ဓ ပီဵသညဴ်အခါ ထိအ
ု ရာရှိသည် ဒီ

သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴေသာ သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ရယူထာဵခဲဴေသာ

်ခခင်ဵ

ိစ္စတွင် မမီရှင်သည်

ပ်ခခင်ဵမှရရှိခဲဴေသာ အ
ပ်ခခင်ဵ

ပ်ေစခဲဴသညဴ်

ို မပီဵခပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွ

ဵအခပညဴ်အဝ ေပဵေချေခခင်ဵမရှိေသဵသညဴ်

ဒီ

် ဝရမ်ဵ

ဒီ

ရီအတည်ခပုသူ

ရီအတည်ခပုလုပ်စဉ်

ုန်စည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

ဵမျောဵ

တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ခပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။
(၂) သို္ဓရာတွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထို
ေရာင်ဵချေ၍ရေငွ သို္ဓမဟုတ် ရယူသိမ်ဵဆည်ဵခဲဴသညဴ် ေငွမျောဵအန
ုန်
(ဂ) အ

ျေခဲဴသညဴ် စရိတ်မျောဵအတွ
ယ်၍ ဒီ

်မှ ဒီ

ုန်စည်အာဵ

ရီအတည်ခပုလုပ်စဉ်

် ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရမည်။

ရီအတည်ခပုလုပ်ရာတွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓေရာင်ဵချေမှုမခပုရန် လိအ
ု ပ်သညဴ် ေငွေ

်၏

ုန်စည်အာဵ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ

ဵေပဵေချေခခင်ဵခပုမပီဵေနာ

်

ထိုသို္ဓခပုသညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ

်အတွင်ဵ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစရန် ေလျှာ

အေ

ရီ အတည်ခပုသူအရာရှိထဳသို္ဓ ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴမပီဵခဖစ်သညဴ်အခပင်

ာင်ဵ

ယင်ဵေလျှာ

ာဵစာ

ို ဒီ

်လွှာတင်သွငဵ် ခဲဴေ

်လွှာအရ ထိုသူအေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴပါ

ဒီ

ာင်ဵ
ရီ

ို

အတည်ခပုစဉ်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

သို္ဓမဟုတ် ေပဵေချေခဲဴေသာ ေငွေ
ထိေ
ု ငွေ

ဵမျောဵထဲမှ ဒီ

ို နှုတ်ယူမပီဵေနာ

်

်ေ

ရီအတည်ခပုသူမမီရှင်၏ ေ

ျော်လွန်လျှင် ဒီ

ဵမမီအာဵ ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရ မည်။

ေလျှာ
ရ

်

ရီအတည်ခပုရာမှ ရရှိသညဴ် ေငွပမာဏ

ရီအတည်ခပုသူအရာရှိသည် ေအာ

(၁) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရ အေ

ုန်စည်ေရာင်ဵရေငွ

ဵသည် လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင် ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ေဖာ်ခပထာဵေသာေငွပမာဏသည် ဒီ
ထ

ျေန်ရှိေသာ

ာင်ဵ

်ပါတို္ဓ

ို လို

်နာရမည်-

ာဵစာေပဵပို္ဓထာဵေသာ လူမွဲခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်

်လွှာအာဵ စစ်ေဆဵေနစဉ်အတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ၁၄
ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို ထိပ
ု ုဒမ
် ခွဲတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ

ျေန်ေငွ

ို

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵမခပုရ၊
(၂) ထို

ျေန်ေငွသည် လူမွဲ၏ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ခဲဴလျှင် ထို

ျေန်ေငွအာဵ တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ေပဵအပ်ရမည်။
(င) ဒီ

ရီအတည်ခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ

ပ်ခခင်ဵခပုသူ မမီရှင်၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵအလို္ဓငာှ ပုဒမ
် ခွဲ (

)

မှ (ဂ) အရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ အပ်နှငဵ် ထာဵေသာ အခွင်ဴ
အေရဵမျောဵ

ို တရာဵရုဳဵသည် စည်ဵ

အတာနှငဴ်အညီ ပယ်ဖျေ
(စ)

်မျောဵ သတ်မှတ်၍ သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်ေသာ အတိုင်ဵ

်နိုင်သည်။

ုန်စည်တစ်ရပ်အာဵ ဒီ

ခဖစ်ပါ

မ်ဵချေ

ရီအတည်ခပုသူအရာရှိထမ
ဳ ှ သေဘာရိုဵခဖငဴ် ဝယ်ယူလ

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ အဆိုပါပစ္စည်ဵ

သိမ်ဵယူရန် ဤပုဒ်မပါ မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(ဆ) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ
ပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် ဒီ

လ

်ရယူမပီဵ

ို ခပန်လည်

မျှ အခွင်အ
ဴ ာဏာေပဵသည်ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမခပုရ။

်ဝယ်ရရှိလာေသာ သို္ဓမဟုတ် ဆ

ရီအတည်ခပုရာ၌ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် ဒီ
အေနမျောဵနှင်ဴ အ

် လူမွဲ

်

်ေရာ

ရီအတည်ခပုခခင်ဵစတင်မပီဵေနာ

ျေုဳဵဝင်လျှင် ထိပ
ု ုဒ်မခွဲမျောဵသည် သ

်ခဳရရှိလာေသာ

်မျောဵသည် သ

် မပီဵဆုဳဵခခင်ဵ မရှိေသဵမီ ေအာ

်ဆိုငခ် ခင်ဵ
်ပါအေခခ

်ဆိုင်ေစရမည်-

(၁) ထိပ
ု စ္စည်ဵသည်ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵအခဖစ် ေတာင်ဵဆိုမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ၊
(၂) ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာမိတ္တူတစ်ရပ်

ို ဒီ

ရီအတည်ခပုသူအရာရှိထဳသို္ဓ ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴမပီဵ

ခဖစ်ခခင်ဵ။
ငှာဵရမ်ဵခအတွ

်ေတာင်ဵဆိုခွငဴ်

၃၂၈။ လူမွဲထဳမှ ရရန်ရှိေသာ ငှာဵရမ်ဵခအတွ
တစ်စုဳတစ်ဦဵ

် အိမ်ရှင် သို္ဓမဟုတ် အိမ်လခထို

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် ေ

ဵမမီတစ်ရပ်

သည်။ သို္ဓရာတွင် လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမခပုမီ အချေန
ိ ်

ဲဴသို္ဓ သ

ာလ ၆ လစာအတွ

်ခွငဴ်ရှိေသာ အခခာဵ
်ေသတင်ခပေတာင်ဵဆိုနိုင်
်သာ ေတာင်ဵဆိုခွငဴ် ရှိေစ

ရမည်။
အလုပ်သင်မျောဵ
၃၂၉။ (

) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် ေအာ

်ပါ

စ
ိ ္စမျောဵအလို္ဓငာှ သ

်ဆိုင်ေစရမည်-

(၁) လူမွဲခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်လွှာတင်သွင်ဵထာဵချေိန်၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည်

လူမွဲခဖစ်လာမညဴ်သူထဳတွင် အလုပ်သင်အခဖစ် ဝင်ေရာ

် လုပ်

ိုငေ
် နစဉ်အတွင်ဵ ထိသ
ု ူအေပ္ဒ လူမွဲ

အခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ၊
(၂) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် အလုပ်သင်
အေ

ာင်ဵ

ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ အလုပ်သင်အခဖစ်မှ ရပ်စဲေ

ာင်ဵ

ာဵစာ ေပဵပိသ
ု္ဓ ညဴ်အခါ။

(ခ) အလုပ်သင်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချေ

်သည် လူမွဲခဖစ်မှု စတင်ချေ ိန်မှစ၍ ရပ်စဲရမည်။

စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵရယူသိမ်ဵဆည်ဵခွငဴ်မရှိေစခခင်ဵ
၃၃၀။ (

) လူမွဲထဳမှ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵအာဵ ဒီ

ရီအတည်ခပု သူ

အရာရှိမှ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်လျှင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ

လ

ို ခငင်ဵပယ်ရာေရာ

်ဝယ်ထာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခွငဴ်

ေဆာင်ရွ

်ေစမည်ဆိုပါ

စ
် ာတမ်ဵမျောဵခဖစ်လျှင် ပုဒမ
် ခွဲ (

) နှငဴ်

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

လူမွဲပါဝင်ချေုပ်ဆိုထာဵေသာ အနုညာတသေဘာတူညီချေ
၃၃၁။ (

ဲဴသို္ဓ အတည်ခပု

်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

(ခ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ စာရွ
သ

ယင်ဵ

်

) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမခပုမီ လူမွဲပါဝင်ချေုပ်ဆိုထာဵေသာ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၌ အနုညာတ

သေဘာတူညီချေ

်ပါရှိလျှင် ဤပုဒမ
် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

(ခ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ်
သေဘာတူညီချေ

်

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်မျောဵသည် သ

ို သေဘာတူလ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်ခဳပါ

ထိပ
ု ဋိညာဉ်ပါ အနုညာတ

်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် အတည်ခပု ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

ို ခဳယူ

နိုင်သည်။
(ဂ) ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ်
ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵတို္ဓ

ို သေဘာတူလ

ေ

ာ်မတီ

ချေ

်တွင် ပါဝင်ေသာ အခခာဵစာချေုပ်ဝင်တစ်ဦဵဦဵ

်ခဳခခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ မမီရှင်မျောဵ

ုယ
ိ ်စာဵ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ၊ ထိုသေဘာတူညီ
ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ယင်ဵအေ

ာင်ဵအရာနှငဴ်

စပ်လျေဉ်ဵ၍ အနုညာတစီရင်ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵအရ ေခဖရှင်ဵေစေရဵလွှဲအပ်ေစသညဴ်
အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

်ထာဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၈)

လူမွဲခဖစ်မှုနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ခပစ်မှုမျောဵ
ဤအခန်ဵနှငဴ်သ
၃၃၂။ (

်ဆိုင်ခခင်ဵ

) တရာဵရုဳဵသည် ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ မမီစာဵအေပ္ဒ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်

တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(ခ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် သ

ို ပယ်ဖျေ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်မျောဵသည် သ

်ဆိုငေ
် စရမည်။

်သည်ခဖစ်ေစ မပယ်ဖျေ

်သည်ခဖစ်ေစ ဤအခန်ဵပါ

(ဂ) ေနာ

်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိလ
ု ူမွဲ၏ ေပဵရန်တာဝန်မျောဵ

အခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵေနာ

်ပိုင်ဵ ေဆာင်ရွ

အတွ

်သငဴ်ခခင်ဵမရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် လူမွဲခဖစ်မှုမရပ်စဲမီ

် ခပစ်ဒဏ်ထို

ခပစ်မှုတစ်ရပ် အတွ
မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ချေ

ို ထိခို

်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲသည် ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှုတစ်ရပ်

် မှုခင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ
်

ျေူဵလွန်ခဲဴေသာ

်ခခင်ဵ

ို ဤအပိုငဵ် ပါ

မျှ တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဃ) ဤအခန်ဵအရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်အတွ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ခပင်ပတွင်

်ေစခခင်ဵ မရှိဘဲ လူမွဲ

် တရာဵစွဲဆိုေသာ မှုခင်ဵတစ်ရပ်တွင် ယင်ဵခပစ်မှု

ျေူဵလွန်ခဲဴသည်ဆိုေသာ အေ

(င) မည်သူမဆို ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှု

ို

အထိ ချေမှတ်ရမညဴ်အခပင် ေငွဒဏ်

ာင်ဵခပချေ

ုိ

်ခဖငဴ် ခုခဳေချေပခွင်မ
ဴ ရှိေစရ။

ျေူဵလွန်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ထိုသူအာဵ ေထာင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်
ျေပ် သိန်ဵငါဵဆယ်အထိ ချေမှတ်နိုင်သည်။

(စ) ဤအခန်ဵတွင်(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယုဳမှတ်
အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ လ
စ

်ေရာ

်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴဆ
် ိုသတ်မှတ်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵဆိုေသာ

ာဵရပ်တွင် ပုဒ်မ ၂၈၆ သို္ဓမဟုတ် ၂၈၇ အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

ေပဵပိေ
ု္ဓ တာင်ဵခဳသညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ လည်ဵ ပါဝင်ရမည်၊
(၂)

ာဵ

ေလျှာ

ာလ ဆိုသည်မှာ လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်

်လွှာတင်သွင်ဵချေိန် မှစ၍ ယင်ဵအမိန့်ချေမှတ်သည်အထိ

ာေသာ

ာဵ

ာလ

ို

ဆိုသည်။
က

ဳရွယ်ချေ

်မရှိေ

ာင်ဵခုခဳေချေပခခင်ဵ

၃၃၃။ ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှုတစ်ရပ်နှင်ဴ စွဲဆိုခခင်ဵခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵ
လိမ်လည်ရန် သို္ဓမဟုတ် ဝှ

်သိမ်ဵရန် က

ထိုသူသည် ဤအပိုင်ဵပါ ခပစ်မှု

ို

ဳရွယ်ချေ

်မရှိေ

၃၃၄။ (

ာဵရန် ပျေ

) လူမွဲသည် ေအာ

်

ွ

်ပါတို္ဓ

ို ေဆာင်ရွ

်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်လျှင်

်ပင
ို ်ဵ လူမွဲ၏

ျေူဵလွန်မှုမျောဵ

်ခခင်ဵ
ို ထုတ်ေဖာ်ရန်ပျေ

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ် သ

်

ွ

်လျှင် ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ

်ဆိုင်ေစရမည်-

(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ မိမပ
ိ စ္စည်ဵစာရင်ဵ
သညဴ်အတိုင်ဵ ေဖာ်ထတ
ု ်ေခပာ
(၂) လူမွဲ

်ရာ ၌

ျေူဵလွန်ခခင်ဵမရှိဟု ဤပုဒ်မအရ မှတ်ယူနိုငသ
် ည်။

လူမွဲခဖစ်မှုမစတင်မီနှငဴ် စတင်မပီဵေနာ
ထုတ်ေဖာ်ေခပာ

ာင်ဵ သ

ိစ္စမျောဵ

ာဵရန် ပျေ

်

ွ

ို မိမိသိရှိ

်ခခင်ဵ၊

၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ မည်သညဴ်အချေန
ိ ်

မည်သူ္ဓထဳသို္ဓ မည်သညဴ်တန်ဖဵို ခဖငဴ်

ေရာင်ဵချေခဲဴသည် သို္ဓမဟုတ် မည်သို္ဓမည်ပုဳ စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည်

ို တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ သတင်ဵေပဵေခပာ

ာဵရန် ပျေ

်

ွ

ခ် ခင်ဵ။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵေဆာင်ရွ
ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ပိုင်ဆိုင်မှု
၃၃၅။ (

ို ဝှ

်ရာ၌ မိမိ

(၁) ဥပေဒအရ လ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

်ပါခပုလုပ်မတ
ှု စ်ရပ်ရပ်

်ေရာ

်မျောဵနှငဴ် သ

ို ခပုလုပ်လျှင် ခပစ်မှု
်ဆိုင်ေစရမည်-

်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴ်ဆိုထာဵသညဴ် မိမိ၏လ

ခဖစ်ေစ၊ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳခဖစ်ေစ၊ ထိုသူတို္ဓ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှု

ညွှန်

ာဵထာဵသညဴ်အတိုငဵ် ခဖစ်ေစ

ဵမမီ သို္ဓမဟုတ် မိမေ
ိ ပဵရန်ရိေ
ှ သာ ေ

ဵမမီတစ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ
ပစ္စည်ဵ

ို ဝှ

ို ဝှ

ို လ

ခပုလုပ်မှု တစ်ခု

ာဵ

ာလအတွင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ

(ခ) နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ
ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လ
်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
ို

ို

ာဵ

်ေစမညဴ်

် ခပုလုပ်ခဲဴလျှင်။

် မနည်ဵသညဴ် တန်ဖိုဵရှိမပီဵ တရာဵဝင်
်ေရာ

ာလအတွင်ဵ၌ လူမွဲ

်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴဆ
် ိုထာဵသညဴ်
ဖယ်ရှာဵလျှငခ် ဖစ်ေစ၊ ဖယ်ရှာဵခဲဴလျှင်

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ်

်ဆိုင်ေစရမည်။

(ဂ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ
ေအာ
ချေ

်ေပဵအပ်ရန်

်လွှာ တင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂

ို လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

ခဖစ်ေစ ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု

်ေရာ

်ဝယ်ထာဵခခင်ဵ၊

(၃) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ
လအတွငဵ် သို္ဓမဟုတ်

်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ

်မနည်ဵေသာ တန်ဖိုဵရှိေသာ

်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓလ

မိမိ အာဵ ဆငဴဆ
် ိုထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ

သ

ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳ

် ေပဵအပ်မှုမရှိခခင်ဵ၊

(၂) မိမရ
ိ ရန်ရိေ
ှ သာ ေ

မိမလ
ိ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ

်တွငရ
် ှိေသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်
်ေရာ

် သာမန်

်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

လ

မိမလ
ိ ုပ်ငန်ဵအာဵ လုပ်ေဆာင်မမဲ

ိုယ်တိုင် သို္ဓမဟုတ် မိမ၏
ိ မိသာဵစုအတွ

ို ေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ သ

) လူမွဲသည် ေအာ

ေအာ

်သည် လူမွဲ

်ပါအတိုငဵ် လို

်မရှိဘဲ လို

်နာေဆာင်ရွ

်နာရန်ပျေ

်

ွ

်ရန် ဆငဴဆ
် ိုခဲဴရာ၌

်ခဲဴလျှင် ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု

ျေ ိုဵေ

ာလအတွင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ာဵ

ာင်ဵဆီေလျော်သညဴ် အေ

ျေူဵလွန်ရာ ေရာ

(၁) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ

လူမွဲအာဵ
ာင်ဵခပ

်သည်-

်လွှာ တင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လ

ာလအတွင်ဵ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန

်မှ အမျောဵစုဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှုနှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်ယူစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵတင်ခပေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
(၂) ထိဆ
ု ုဳဵရှုဳဵမှုအတွ
စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ
၃၃၆။ (

ို ဝှ

်ေ

ျေနပ်ေလာ

်ဖွယ်ရာ ရှင်ဵလင်ဵတင်ခပေစခခင်ဵ။

်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵနှငဴ် လိမ်လည်ေရဵသွင်ဵခခင်ဵ

) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

ထိန်ဵချေုပ်မေ
ှု အာ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏လ

တ
် ွင်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ်
ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ

အရာရှိထဳခဖစ်ေစ၊ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထခဳ ဖစ်ေစ ထိသ
ု ူတို္ဓ
လ

်ေရာ

်ေပဵအပ်ခခင်ဵမခပုလျှင် ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု

ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ် သ

(ခ) လူမွဲသည် ေအာ

ညွှန်

ာဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵခဖစ်ေစ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃

်ဆိုင်ေစရမည်။

်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်

မည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ခပစ်မှု

်မျောဵနှငဴ် သ

(၁) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ
အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ တင်ခပမှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရ

်ဆိုင်ေစရမည်ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴ

ို တာဵဆီဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ာဵ

ာလအတွငဵ် ၌

တာဵဆီဵခဲဴခခင်ဵ၊
(၂) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုငပ
် စ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ
အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ

ို ဝှ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှင်ဴ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖျေ

သို္ဓမဟုတ် လိမ်လည်အတုခပုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓ ဝှ
သို္ဓမဟုတ် ခဖတ်ေတာ

်ဆီဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခဖတ်ေတာ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖျေ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လိမ်လည်အတုခပုခခင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်

်ခခင်ဵ

်ဆီဵခခင်ဵ

ို ခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် တမင် ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ၊
(၃) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာရွ

စ
် ာတမ်ဵနှင်ဴ

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵတွင် လိမ်လည်ေရဵသွငဵ် ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
တမင်ခွငခဴ် ပုခခင်ဵ၊
(၄) လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
လအတွငဵ် သို္ဓမဟုတ်
ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ

ာဵ

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂

ာလအတွင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) သို္ဓမဟုတ် (၃)အရ

်ေစမညဴ် ခပုလုပ်မှု တစ်ခု

ို လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

်

ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ။
(ဂ) လူမွဲသည် ေအာ

်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ခပစ်မှု

်မျောဵနှငဴ် သ

်ဆိုင်ေစရမည်-

(၁) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ
အခခာဵ ေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှင်ဴ

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ထိုသို္ဓခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တမင်ခွင်ခဴ ပုခခင်ဵ၊
(၂) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
လအတွငဵ် သို္ဓမဟုတ်
ခပုလုပ်မှုတစ်ခု

ာဵ

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂

ာလအတွင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ

ို လူမွဲ အခဖစ်ခဳယူေစမညဴ် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

် ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၄) နှငဴ် ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တို္ဓတွင် အချေ ိန်
လအခဖစ် ေဖာ်ခပထာဵ ေသာ်လည်ဵ
ယင်ဵ

ုန်သွယ်မှုမှတ်တမ်ဵနှငဴ် သ

ာလအစာဵ နှစ်နှစ်ဟု မှတ်ယူရမည်။

်ေစမညဴ်

ာလအာဵ ၁၂

်ဆိုင်သညဴ် ေလျှာ

်ထာဵချေ

်တွင်

(င) ပုဒမ
် ခွဲ(ဃ)တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ
အပါအဝင် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ
ေငွေ

ဵအေခခအေန

ုန်သွယ်မှုမတ
ှ ်တမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ

်ပါမှတ်တမ်ဵမျောဵ

်၏ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ေဖာ်ခပေသာ သို္ဓမဟုတ် ရှင်ဵလင်ဵတင်ခပေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ်

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ

ိုဆိုသည်-

(၁) ရေငွေပဵေငွမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထာဵရှိသညဴ် ပုဳမှန်ေငွစာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊
(၂) ပုဳမှန်
(၃) လ

ုန်စည်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊
်လီေရာင်ဵချေေသာ

ုန်စည်မျောဵမှတပါဵ ေရာင်ဵသူနှင်ဴ ဝယ်သူတို္ဓ

ေဖာ်ခပမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ သညဴ်
မမှန်မ
၃၃၇။ (

န်ေရဵသွင်ဵေဖာ်ခပချေ

လည်ဵေ

ုန်စည်ေရာင်ဵဝယ်မှု မှတ်တမ်ဵမျောဵ။

်မျောဵ

) လူမွဲသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ

တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ
်အလ

်မျောဵ

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ခပစ်မှု

်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ျေူဵလွန်ရာေရာ

်မျောဵနှငဴ် သ

်

် တစ်ရပ်ခပုလုပ်ရာတွင်

ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵခပုလျှင် ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု

်ဆိုငေ
် စရမည်။

ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ဤပုဒ်မအရ

် သည်-

(၁) လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵ၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် ေ
သ

်ေသထင်ရှာဵ ခပသေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ

ယုဳ

ည်ရန်အေ

သတင်ဵေပဵအေ

ာင်ဵ၊ ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရဵသွင်ဵေဖာ်ခပချေ

ာင်ဵ အေရဵပါေသာ အချေ

(ခ) လူမွဲသည် ေအာ

ို

ာင်ဵရှိလျေ
ာင်ဵ

ို သိလျေ

ဵမမီရရန်ရှိေ

ာင်ဵ မမှန်မ

န်

်နှငခဴ် ဖစ်ေစ၊

်ခဖစ်ေစ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ထဳသို္ဓ ေဆာလျေငစ
် ွာ

ာဵရန် ပျေ

်

ွ

ခ် ခင်ဵ၊

(၂) ၎င်ဵပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵမပီဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵရာတွင်
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ုန်

ျေစရိတ်မျောဵ

ို မဟုတ်မမှန် တင်ခပရန် အာဵထုတ်ခခင်ဵ၊

(၃) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
သို္ဓမဟုတ်

ာဵ

ာလအတွင်ဵ

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လအတွင်ဵ

ျေငဵ် ပခပုလုပ်ခဲဴေသာ မမီရှင်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် မည်သညဴ်

အစည်ဵအေဝဵ တွင်မဆို ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ

်ေစမညဴ် ခပုလုပ်မှုတစ်ခု

ို

ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ၊
(၄) လူမွဲမခ
ှု င်ဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ
တစ်ဦဵဦဵ၏ သေဘာတူညီချေ

ိစ္စမျောဵအတွ

်ရရှိရန်အလို္ဓငှာ မမှန်မ

် မမီရှင်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓအန

်မှ

န်တင်ခပခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်

လိမ်လည် လှညဴ်ခဖာဵခခင်ဵ။
လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာသေဘာခဖငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ
၃၃၈။ (

) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ

ို ေပဵ

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ

မ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵခပုလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ခပုေစလျှင် သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ယင်ဵပစ္စည်ဵမျောဵေပ္ဒတွင် ေ

ဵမမီတာဝန်တင်ရှိေစလျှင် သို္ဓတည်ဵမဟုတ်

လူမွဲ ခဖစ်မှုစတင်ချေ ိန်မှစ၍ လွန်ခဲဴေသာ ငါဵနှစ်အတွင်ဵ ထိုသို္ဓ ေဆာင်ရွ

်ခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ေဆာင်ရွ

်ေစခဲဴလျှင် ခပစ်မှု

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှင်ဴ သ

(ခ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်
ဆိုေသာ စ

ို

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ

်ဆိုင်ေစရမည်။
ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေ

ာဵရပ်တွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵ

ိုရယူရန် ေဆာင်ရွ

ဵမမီ တာဝန်တင်ရှိေစခခင်ဵ

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပူဵေပါင်ဵက

ဳစည်ခခင်ဵလည်ဵ

ပါဝင် ေစရမည်။
(ဂ) လူမွဲခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမရှမ
ိ ီ ေငွေပဵဆပ်ရန်အမိန့် သို္ဓမဟုတ် ဒီ

ရီတစ်ရပ်ချေမှတ်မပီဵေနာ

သို္ဓတည်ဵမဟုတ် ယင်ဵသို္ဓချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ ၂ လတွင်ဵ ထိအ
ု မိန့် သို္ဓမဟုတ် ဒီ
ေခပေ

ခခင်ဵမရှိေစရန် လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ဖယ်ရှာဵခခင်ဵခပုလျှင် ခပစ်မှု
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ထွ

်မျောဵနှင်ဴ သ

ရီအာဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ

်ဆိုင်ေစရမည်။

်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ခခင်ဵ

၃၃၉။ လူမွဲသည် ေအာ

်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
(

ို ဝှ

်

ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ခပစ်မှု

်မျောဵနှငဴ် သ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်

်ဆိုင်ေစရမည်-

) လူမွဲသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ
တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ လ
မိမလ
ိ
ထွ

်ဝယ်ရှိ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

ခ
် ွာရန် ခပင်ဆင်ေဆာင်ရွ

(ခ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
ာဵ

်ေရာ

ို ယူေဆာင်၍ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ခပင်ပသို္ဓ ထွ

ခ
် ွာရန်အာဵထုတ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထွ

သို္ဓမဟုတ်

်မနည်ဵေသာ တန်ဖိုဵရှိမပီဵ

ာလအတွင်ဵ ပုဒမ
် ခွဲ (

်ေပဵအပ်ရမညဴ်

်ခွာခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
်ခခင်ဵ၊

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ (၆) လအတွငဵ်

) အရ ခပစ်မှုေခမာ

်မည်ခဖစ်ေသာ ခပုလုပ်မှုတစ်ခု

ို

ျေူဵလွန် ခဲဴခခင်ဵ။
အေ
၃၄၀။ (

ဵခဖငဴ် ဝယ်ခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵ
) လူမွဲ

အေ

ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာ သေဘာခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

ဵခဖငဴ် ဝယ်ယူရရှိထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှငဴ် သ

ယုဳ

ာဵ

သို္ဓမဟုတ် လ

ာင်ဵရှိလျေ

်သငဴ်ခဳခခင်ဵခပုလျှင် ခပစ်မှု

်ပါအေခခအေနမျောဵရှိေ

ာင်ဵသိလျေ

ို လ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်-

ေငွေပဵေချေရန် ေ

(၂) လူမွဲတွင် ထိပ
ု စ္စည်ဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ တင်ရှိေနေသာ ေ
်မရှိေ

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လအတွင်ဵ

်နှငဴ်ခဖစ်ေစ လူမွဲထဳမှပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

(၁) ထိပ
ု စ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲ
ရည်ရွယ်ချေ

ာလအတွငဵ်

်ဆိုင်ေစရမည်။

ာလအတွင်ဵ မည်သူမဆို ေအာ

ည်ရန် အေ

ာဵ

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃

(ခ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
သို္ဓမဟုတ်

ို လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစမညဴ် အမိန့်

်လွှာတင်သွငဵ် ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လအတွငဵ် သို္ဓမဟုတ်

တစ်နည်ဵ နည်ဵခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခဲဴလျှင် ခပစ်မှု

်ခခင်ဵ

ဵမမီတင်ရှိေနေ
ဵမမီ

ာင်ဵ၊

ိုေပဵေချေရန်

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပဵဆပ်နိုင်စွမ်ဵ မရှိတန်ရာေ

ာင်ဵ။

်ေရာ

်နှင်ခဴ ဖစ်ေစ၊

်ရယူခခင်ဵ

(ဂ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်
သို္ဓမဟုတ် လ

ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

်သငဴ်ခဳခခင်ဵမှာ ထိသ
ု ို္ဓခပုလုပ်စဉ်

်သငဴ်ခဳခခင်ဵခဖစ်လျှင် ၎င်ဵအာဵ ပုဒမ
် ခွဲ (

်ရယူခခင်ဵ

လူမွဲ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍

သာမန်လုပ်ရိုဵလုပစ
် ဉ် အတိုငဵ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ
လ

်ေရာ

်ေရာ

်ရယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

) သို္ဓမဟုတ် (ခ) အရ ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု

မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
(ဃ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

ို လူမွဲ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သာမန် လုပ်ရိုဵလုပ်စဉ်အတိုငဵ် စီမဳ

ခန့်ခွဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

်ေရာ

်ရယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

ဤပုဒ်မအလိ္ဓုငာှ ဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ထိစ
ု ဉ်

်သငဴ်ခဳခခင်ဵ ဟုတ် မဟုတ်

ထိပ
ု စ္စည်ဵအတွ

် ေပဵေချေခဲဴေသာ တန်ဖိုဵ

ို

အေလဵထာဵ၍ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ ရမည်။
(င) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုသည်ဆိုေသာ စ

ေပါင်နှဳ ခခင်ဵနှငဴ် ထိုသို္ဓေပါင်နှဳသညဴ်ပစ္စည်ဵ

ို လ

ာဵရပ်တွင် ပစ္စည်ဵ

်ေရာ

ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ်

်ရယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လ

်သငဴ်ခဳခခင်ဵလည်ဵ

ပါဝင်သည်။
ေချေဵေငွရယူခခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်ခခင်ဵ
၃၄၁။ (

) လူမွဲသည် ေအာ

်ပါခပုလုပ်မတ
ှု စ်ရပ်ရပ်

ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ခပစ်မှု

ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ

ရမည်(၁) ေငွေ

ဵအေခခအေနနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ

်အလ

်မျောဵ

ို ထုတ်ေဖာ်ေခပာ

လူမွဲသည် တစ်ဦဵတည်ဵအေနခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵသူမျောဵနှငဴ် တွဲဖ
တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ထဳမှ ေ

ာဵခခင်ဵမရှိဘဲ

၍
် ခဖစ်ေစ

ဵမမီမျောဵရယူခဲဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရသညဴ် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ
မျောဵ

ို ၎င်ဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵအရ ဆ

်သွယ်လုပ်

်အလ

ိုင်ေနသူမျောဵအာဵလုဳဵထဳသို္ဓ

ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုခခင်ဵမခပုဘဲ လူမွဲသည် အခခာဵလုပ်ငန်ဵအမည်ခဖငဴ်
စီဵပွာဵေရဵလုပ်
(ခ) ေ

်ခဲဴခခင်ဵ။

ဵမမီရယူထာဵေသာ လူမွဲဆိုသညဴ်စ

(၁) အရစ်

ာဵရပ်တွင် ေအာ

ျေဝယ်သညဴ်စာချေုပ်အရ ေရာင်ဵချေသညဴ်

ေရာင်ဵချေ သညဴ်
(၂)

ိုင်ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵလည်ဵ ပါဝင်ရမည်-

ိစ္စ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵ

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လူမွဲထဳသို္ဓ က

် ေငွသာဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ်

ိုတင်ေပဵအပ်ထာဵသညဴ်

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါ ေငွေ

ိစ္စ။

ဵအေခခအေနနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ

်အလ

ဆိုရာတွင် ထိုသူသည် လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာ အေခခအေနနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ်
အချေ

်အလ

်ခဖငဴ်

ိစ္စ၊

ုန်စည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵအတွ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်ပါ

် မျောဵ

ို ဆိုသည်။

(ဃ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လူမွဲအေပ္ဒ
အတည်ခဖစ်ေနဆဲတွင် ဤပုဒ်မသည် သ

န့်သတ်သညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်

်ဆိုင်ေစရမည်။

်မျောဵ

်

အခန်ဵ (၉)
လူမွဲခဖစ်မှုတွင် တရာဵရုဳဵမျောဵ၏အာဏာ
ဖမ်ဵဆီဵရန်အခွငဴ်အာဏာ
၃၄၂။ (

) တရာဵရုဳဵ

ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်နိုငေ
် သာ အခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵတွင် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ပါဝင်သည်(၁) မမီစာဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵသူ သို္ဓမဟုတ်
လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
စီမဳခန့်ခွဲမှုခဳယူလျေ

်ရှိသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရန်

ိစ္စ၊

(၂) ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴဖ
် မ်ဵဆီဵခခင်ဵခဳရသူ၏ လ
သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်မျောဵ

ို ဤအပိုငဵ် အရ

ို သိမ်ဵဆည်ဵရန်

်ဝယ်ရှိ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ

ဵ

ိစ္စ။ ထိ္ဓခု ပင် ထိုသို္ဓဝရမ်ဵအရ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ

တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ အချေုပ်တွင်ထာဵရှိေစရန်နှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ်
မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ
အချေ ိန်

ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်မျောဵ

ို တရာဵရုဳဵ

အမိန့်တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ

ာလအထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေစရန် အမိန့် ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ခ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ
လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ချေမှတ်မပီဵေနာ

်လွှာ

ို တင်သွင်ဵမပီဵေနာ

် သို္ဓမဟုတ်

် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွင်မဆို ေအာ

်ပါအေခခအေန

တစ်ရပ်ရပ်ရှိသည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆလျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ
မရှိေသဵေသာသူ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲ အခဖစ်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်သူနှင်ပ
ဴ တ်သ
ေဖာ်ခပထာဵေသာ အခွင်ဴအာဏာမျောဵ
(၁) ေ

ို

ျေင်ဴသုဳဵ ေဆာင်ရွ

လုပ်ငန်ဵ

်နိုင်သည်-

်လွှာ သို္ဓမဟုတ် မှုခင်ဵတစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵခခင်ဵတစ်ရပ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ် အေနှာငဴ်အယှ

် ခဖစ်ေစရန်အလိ္ဓုငာှ ထွ

ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်မည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ယုဳ

်ေရာ

်ရယူခခင်ဵ

ည်ရန် ဆီေလျော်ေသာ အေ

ာင်ဵရှိခခင်ဵ၊
ို

ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵခပုရာတွငခ် ဖစ်ေစ မမီရှငမ
် ျောဵအတွ

အသုဳဵ ဝင်ေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ
ဖျေ

ပစ္စည်ဵမျောဵ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို တာဵဆီဵရန် သို္ဓမဟုတ် ေနှာငဴ်ေနှဵေစရန်အလို္ဓငှာ ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊

(၃) လူမွဲမှုခင်ဵတွငခ် ဖစ်ေစ၊ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
ထိမ်ချေန်ေ

ို ေနှာငဴ်ေနှဵေစရန်

ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်သွာဵေ

(၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ
လ

) အရ

ဵမမီတာဝန်မျောဵမှ ေရှာင်ရှာဵရန် သို္ဓမဟုတ် ေနှာငဴ်ေနှဵေစရန် သို္ဓမဟုတ်

လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ

ထွ

်၍ ပုဒ်မခွဲ (

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖျေ

်ဆီဵခခင်ဵခပုမည်ခဖစ်ေ

်ဆီဵေ

ာင်ဵ ယုဳ

ဵ သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်မျောဵ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓ ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ည်ရန် ဆီေလျော်ေသာ အေ

ာင်ဵရှိခခင်ဵ၊

(၄) လူမွဲသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ခွငဴ်ခပုချေ
နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ
၎င်ဵ၏လ

်ဝယ်ရှိ

ုန်စည်တစ်ရပ်ရပ်

ို

ို ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊

်မရှိဘဲ

်မနည်ဵေသာ တန်ဖိုဵရှိသညဴ်

်

(၅) လူမွဲသည် ခိုင်လုဳေသာ အေ

ာင်ဵခပချေ

်မရှိဘဲ တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ခပုလုပ်သညဴ်

စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵ မှုတစ်ရပ်ရပ်သို္ဓ လာေရာ
လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ
၃၄၃။ (

်အစစ်ေဆဵခဳရန် ပျေ

်ခခင်ဵ။

် မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ
်ပါပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် စာရွ

တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ွ

ို သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

ေအာ

်

စ
် ာတမ်ဵမျောဵ

်ထာဵချေ

်အရ တရာဵရုဳဵသည်

ို သိမ်ဵဆည်ဵေစရန် တာဝန်ရိှသူ

်ထဳသို္ဓ ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ၍
် တာဝန် ေပဵအပ်နိုင်သည်-

(၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန်
တာဝန် ရှိေသာ လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ

်၏ လ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ်

တ
် ွင်ရှိေနေသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၌ ပါဝင်သညဴ်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ်

(၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန်
တာဝန် ရှိေသာ လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ

်၏ လ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ်

တ
် ွင်ရှိေနေသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှငဴ်

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ။
(ခ) ဤပုဒ်မအရ ထုတ်ဆငဴေ
် သာ ဝရမ်ဵ

ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ တွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

်ရန်တာဝန်ရိှသူသည်

ို သိမ်ဵဆည်ဵရန် သို္ဓမဟုတ်

လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ သညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှင်ဴ အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ

ို

သိမ်ဵဆည်ဵရန်အလိ္ဓုငာှ ဖမ်ဵဆီဵရမညဴ် ထိလ
ု ူမွဲ သို္ဓမဟုတ် သိမ်ဵဆည်ဵရမညဴ် အရာမျောဵရှိသညဴ်
သို္ဓမဟုတ် ရှိေနသည်ဟု ယုဳ

ည်သညဴ် ေနအိမ်ဥပစာ

ထညဴ်သွငဵ် ထာဵရှိသညဴ် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓ
ဖုဳဵ

ွယ်ထာဵေသာ အရာမျောဵ

ို ချေ ိုဵဖျေ

ို ချေ ိုဵဖျေ

်ဝင်ေရာ

ုိ ထညဴ်သွင်ဵထာဵေ

ာင်ဵ ယုဳ

်ေဖာ်ခပပါပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် စာရွ

ေနအိမ်ဥပစာ၌

ွယ်ဝှ

စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ

်ထာဵေ

ို ဝင်ေရာ

ည်သညဴ်

်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။

(ဂ) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ
ေအာ

်ခခင်ဵနှငဴ် ထိပ
ု စ္စည်ဵမျောဵ

် မည်သညဴ်အချေ ိန်တွငမ
် ဆို တရာဵရုဳဵသည်

်စာတမ်ဵမျောဵ

ာင်ဵ ယုဳ

ည်ေ

ို တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်ပိုင်ဆိုင်ေသာ

ျေနပ်လျှင် ထိပ
ု စ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ရှာေဖွ သိမ်ဵဆည်ဵရန် ရဲအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵအရာရှိအာဵ

ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ေစခိုင်ဵနိုငသ
် ည်(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊
(၂) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှငဴ် အခခာဵေသာ

မှတ်တမ်ဵ မျောဵ။
လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် ဆ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵ

ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ

ို

၃၄၄။ (

) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ

် မည်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်မဆို

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ
ေအာ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ

ို လာေရာ

်ရှိ သို္ဓမဟုတ် ယခင်အမ
ိ ်ေထာင်ဖ

(၂) လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်
်ဝယ် ထာဵရှိေ

ာင်ဵ ယုဳ

(၃) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ဆ
စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ
(ခ) လူမွဲနှငဴ် ၎င်ဵ၏ဆ
န်ေ

် အလ

်သွယ်ေဆာင်ရွ
်မျောဵ

တစ်ရပ်

ို မှန်

ပတ်သ

်ေသာ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ဆ

်ဝယ်ရှိသူ သို္ဓမဟုတ် ထိသ
ု ို္ဓ

ျေမ်ဵ

်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

်မှုမျောဵ

ို ရှင်ဵလင်ဵထွ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူ၊

ိစ္စမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်

ို ေပဵနိုင်သည်ဟု တရာဵရုဳဵ

ထင်ခမင်ယူဆသူ။

်ဆိုထာဵေသာ သ

်ေသထွ

်ဆိုချေ

်

ျေ ိန်လွှာခဖငဴ် ပူဵတွဲ၍ တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်သွငဵ် ရန် သို္ဓမဟုတ် လူမွဲနှင်ဴ
်သွယ်ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵေသာ ၎င်ဵ၏လ
ေအာ

ို လ

်၊

ည်ခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲသို္ဓ ေ

်သွယ်ေဆာင်ရွ
ာင်ဵ

်အရ တရာဵရုဳဵသည်

်ေစရန် ဆငဴေ
် ခ္ဒနိုင်သည်-

(၁) လူမွဲ သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ
လ

်ထာဵချေ

်တွငရ
် ှိသညဴ် စာချေုပ် စာတမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ိစ္စမျောဵ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှု

ို တင်ခပေစရန်အလိ္ဓင
ု ှာ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (

)

ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) နှငဴ် (၃) တွင် ေဖာ်ခပ ထာဵသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ဆငဴဆ
် ိုနိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မ ၃၄၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် ထိခို

်မျောဵ

ို သ

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စဘဲ ေအာ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင်

်ဆိုင်ေစရမည်-

(၁) ဤပုဒ်မအရ ဆငဴ်ဆိုခခင်ဵခဳရသညဴ်အခါ တစ်ဦဵတစ်ေယာ
မရှိဘဲ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လာေရာ

်ပါ

်ရန် ပျေ

်

ွ

်သည် ခိုင်လုဳေသာ အေ

်ခခင်ဵ၊

(၂) ဤပုဒ်မအရ ဆငဴ်ဆိုခခင်ဵခဳရသညဴ်အခါ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လာေရာ
ေရှာင်ရှာဵ ရန်အလို္ဓငှာ ထွ
ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ယုဳ

ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေ

ည်ရန်ခိုင်လုဳေသာ အေ

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသူ
လ
ေအာ

်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵ တစ်ရပ်ရပ်
်ပါအေရဵယူေဆာင်ရွ

ာင်ဵခပချေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထွ

်ခခင်ဵမှ

ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေတာဴမည်

ာင်ဵမျောဵရှိခခင်ဵ။

ို တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ ေခ္ဒေဆာင်လာရန်နှငဴ် ထိသ
ု ူ၏

ို ရုဳဵေရှ့သိ္ဓု တင်ခပရန်အလို္ဓငာှ
်ချေ

်မျောဵ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွ

ရဲအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵအရာရှိအာဵ အတည်ခပုေဆာင်ရွ

် တရာဵရုဳဵသည် ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်၍
်ေစနိုင် သည်-

(၁) ထိုသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊
(၂) ထိသ
ု ူ ၏လ
သို္ဓမဟုတ်

်ဝယ်တွင်ရှိေသာ စာအုပစ
် ာတမ်ဵနှငဴ် အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ
ုန်စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ဵ

ို သိမ်ဵဆည်ဵေစခခင်ဵ။

(င) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ)အရ ထုတ်ဆငဴေ
် သာဝရမ်ဵခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်အာဵ အချေုပ်တွင်

ထာဵရှိေစရန်အခပင် ဝရမ်ဵအရ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

ို ထိဝ
ု ရမ်ဵအရ

တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်အာဵ ေခ္ဒယူတင်ပလ
ို္ဓ ာချေ ိန်ထိခဖစ်ေစ၊ တရာဵရုဳဵ

အမိန့်တွင်

်

ေဖာ်ခပသတ်မှတ်သညဴ် အချေ ိန်
တရာဵရုဳဵအရာရှိအာဵ ညွှန်
ပုဒ်မ ၃၄၄ အရ တရာဵရုဳဵ
၃၄၅။ (

ာလ အထိခဖစ်ေစ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေစရန် ရဲအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်
ာဵနိုင်သည်။

အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်ရန်အာဏာ

) ပုဒ်မ ၃၄၄ သို္ဓမဟုတ် ဤပုဒမ
် အရ တင်ခပလာေသာ သ

်ေသခဳချေ

်တစ်ရပ်ရပ်

သုဳဵသပ်ရာ၌ လူမွဲပင
ို ်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်သည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
လ

်ဝယ်တွင် ရှိေ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ
ိုခဖစ်ေစ ထိုသူ

ို စဉ်ဵစာဵ

်၏

်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ်
်ထာဵချေ

်အရ ထိပ
ု စ္စည်ဵအာဵလုဵဳ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ သတ်မှတ်သညဴ်

အချေ ိန်နှငဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိုင်ဵ လ

်ေရာ

်ေပဵအပ်ေစရန် စည်ဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵ သတ်မှတ်၍

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မ ၃၄၄ သို္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ တင်ခပလာေသာ သ
စဉ်ဵစာဵသုဵဳ သပ်ရာ၌ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

လူမွဲထဳသို္ဓ ေ

်ေသခဳချေ

်တစ်ရပ်ရပ်

ဵမမီေပဵဆပ်ရန်ရိေ
ှ

ို
ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်လျှင်

ထိတ
ု ရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏
ေလျှာ

်ထာဵချေ

်အရ ထိေ
ု

ဵမမီ အာဵလုဵဳ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ ထိုသူမှ

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ သတ်မှတ်သညဴ်အချေန
ိ ်နှငဴ်
နည်ဵလမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵလ

်ေရာ

် ေပဵအပ်ေစရန် စည်ဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵ သတ်မှတ်၍

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) ဆငဴ်ဆိုေသာတရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုငခ
် ွငဴ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ရှိေနခဲဴလျှင် ပုဒ်မ ၃၄၄ အရ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ
လာေရာ

်ရန် ဆငဴဆ
် ိုခခင်ဵခဳရမည်ခဖစ်ေသာ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ခပင်ပ၌ခဖစ်ေစရှိေနေစ

်သည် နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ၌ခဖစ်ေစ

ာမူ ၎င်ဵအာဵနိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ တစ်ေနရာရာ၌ စစ်ေဆဵေစရန်

အမိန့် ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။
(ဃ) ပုဒ်မ ၃၄၄ သို္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵေရှ့သိ္ဓု လာေရာ
တင်ပခို္ဓ ခင်ဵခဳရသညဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
၎င်ဵ၏ဆ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

်အာဵ လူမွဲနှငပ
ဴ် တ်သ

်မှုမျောဵ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ

်သညဴ် သို္ဓမဟုတ်
်၍ သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ နှုတ်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊ စာခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေမဵခမန်ဵေသာ ေမဵခွန်ဵမျောဵ

ို

ျေမ်ဵသစ္စာခပုေစ၍ စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ
၃၄၆။ လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ေအာ
သ

်ဆိုင်သ

်မျောဵသည်

ဲဴသို္ဓ ပုဒ်မ ၂၇၂ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရာတွင် ပုဒ်မ ၃၄၄ နှငဴ် ၃၄၅

တို္ဓသည်လည်ဵ သ
(

်ပါအချေ

်ဆိုင် ေစရမည်-

) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူဆိုေသာ စ
ပစ္စည်ဵ ထိန်ဵဆိုေသာစ

ာဵရပ်လည်ဵ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊

ာဵရပ်မျောဵတွင် ယာယီ

(ခ) လူမွဲနှငဴ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵဆိုေသာ စ

ာဵရပ်မျောဵတွင် မမီစာဵနှငဴ် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵလည်ဵ

ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အထူဵမန်ေနဂျော ခန့်အပ်ပိုင်ခွငဴ်
၃၄၇။ (

) ေအာ

်ပါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွ

် တရာဵရုဳဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်အာဵ အထူဵမန်ေနဂျော

အခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်(၁) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ိစ္စ၊

(၂) လူမွဲခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာသူ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ိစ္စ၊

(၃) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၇၂ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရာတွင်
မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သိုမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

ိစ္စ။

(ခ) လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏
သဘာဝအရခဖစ်ေစ၊ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵအတွ

အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်ေနေ
အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ

်ခဖစ်ေစ ယင်ဵတို္ဓ

ျေင်ဴသုဳဵေဆာင်ရွ

်

ာင်ဵ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်

ထင်ခမင်ယူဆ သညဴ်အခါ ထိသ
ု ို္ဓခန့်ထာဵေပဵရန် ေလျှာ

(ဂ) အထူဵမန်ေနဂျောတစ်ဦဵ

ုိ စီမဳခန့်ခွဲေစရန်အတွ

်ရန်အတွ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

် လုပ်ပိုငခ
် ွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵ

ို တရာဵရုဳဵ

အပ်နှငဵ် နိုင်သည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တရာဵရုဳဵ

အထူဵမန်ေနဂျောတစ်ဦဵအာဵ လုပ်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာမျောဵအပ်နှငဵ် ရာတွင်

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓ
တူညီေသာ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်ရှိမပီဵ ၎င်ဵ၏လုပ်ရပ်မျောဵသည်လည်ဵ တူညီေသာ သ
မည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵ ညွှန်

်ေရာ

ဲဴသို္ဓ

်မှုရှိေစရ

ာဵနိုင်သည်။

(င) ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ေသာ အထူဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ

ပ
် ါတာဝန်မျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ရမည်-

(၁) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှင်ဴအညီ အာမခဳတင်သွင်ဵေစခခင်ဵ၊
(၂) နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှင်ဴအညီ ေငွစာရင်ဵမျောဵ
လူမွဲ၏ စာေပဵစာယူမျောဵ
၃၄၈။ (

ိုခပုစု၍ ထိန်ဵသိမ်ဵေစခခင်ဵ။

ို ခပန်လည်ေပဵပို္ဓခခင်ဵ

) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ

ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ ေပဵပိသ
ု္ဓ ည်ဴ သို္ဓမဟုတ် ရယူသညဴ် စာေပဵစာယူဆ

်ထာဵချေ

်အရ လူမွဲမှ

်သွယ်မှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်
ညွှန်

ာဵသညဴ် ေနရာသို္ဓခဖစ်ေစ ေပဵပိေ
ု္ဓ စရန် တရာဵရုဳဵသည် လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်၏ အ
ယင်ဵသတ်မှတ်
ာလစည်ဵ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မှုရှိသညဴ်

ာလသည် ထိအ
ု မိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့မှစ၍ သုဳဵလထ

မ်ဵသတ်

ာလ
်ေ

ို သတ်မှတ်နိုငေ
် သာ်လည်ဵ
ျော်လွန်ခခင်ဵမရှိေစရ။

၃၄၉။ ဤအပိုငဵ် အရခဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵအရခဖစ်ေစ အေရဵယူေဆာင်ရွ
ေဆာင်ရွ

်ရန် စည်ဵ

ုန်ဆုဳဵမပီဵ ေနာ
ယင်ဵစည်ဵ

မ်ဵသတ်

ိစ္စတွင် ထို

်တစ်စုဳတစ်ရာ

ာလအတွင်ဵခဖစ်ေစ၊

ာလ

ို တိုဵချေဲ့ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

ျေမှုမျောဵ

၃၅၀။ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ် အထူဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ
ေရွဵချေယ်ခန့်အပ်ရာတွင်လည်ဵေ
နည်ဵလမ်ဵ မ

်ချေ

်မျောဵသည် ပျေ

ာမူ ၎င်ဵတို္ဓ၏

င်ဵလွတ်ခွငဴ်

်ခဖစ်ေစ၊ လူမွဲ၏အ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခမန်မာနိုငင
် ဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအ

ျေိုဵငှာခဖစ်ေစ၊ ချေုပ်ဆိုေသာစာချေုပ်တစ်ရပ်နှင်ဴ

်ဥပေဒအရ လူမွဲ

စာချေုပ်စာတမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ထို
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာင်ဵ

်ခပယ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ရခခင်ဵမှ
ခဖစ်ေစ၊ လူမွဲအတွ

ာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျောဵ

ာင်ဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အရည်အချေငဵ် နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ

ျေမမ
ှု ျောဵ သို္ဓမဟုတ် ချေ ို့ယွင်ဵမှုမျောဵ ရှိခဲဴေစ

ခပုလုပ်ေဆာင်ရွ
၃၅၁။ လူမွဲ

ို

်မှခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ်

မ်ဵသတ်

နည်ဵလမ်ဵမ

ာလ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

်ချေ

်မျောဵသည် လူမွဲအခဖစ် ရပ်စဲမပီဵေနာ

်

တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်

ျေခဳရန် တာဝန်ရိှသညဴ်

်သငဴ်ခခင်ဵမရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် ဤပုဒ်မပါ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် သ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

အပိုင်ဵ (၉)
ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူနှငဴ် ယခင်

ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵ သ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

အခန်ဵ (၁)
ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
နှစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ

်ပိုေသာ လူမခ
ွဲ ဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိစသည်တို္ဓမှ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

၃၅၂။ ပုဒ်မ ၇ တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ရာထူဵတစ်ရပ်ရပ်အတွ
နှစ်ဦဵထ
ခန့်အပ်ေ

်ပိုေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ာင်ဵဆုဳဵခဖတ်ချေ

အခခာဵနည်ဵ ညွှန်

ျေင်သူမျောဵ

် သို္ဓမဟုတ် သေဘာတူညီချေ

ာဵထာဵချေ

် နှစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ခန့်ထာဵခဲဴလျှင် ၎င်ဵတို္ဓ

်ပိုေသာသူမျောဵ

ို ၎င်ဵတို္ဓအန

ုိ

် သို္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်ခဖငဴ်

်မတ
ှ စ်ပါဵ ထိရ
ု ာထူဵ တစ်ရပ်ရပ်အတွ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်
သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ

ျွမ်ဵ

ို ခန့်ထာဵခခင်ဵ

်မှ တစ်ဦဵဦဵ

ပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ

် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သူ၏
ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵ

်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ်

ျေင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။
ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်တာဝန်
၃၅၃။ (
ထို

) ဤအခန်ဵတွင်
ုမ္ပဏီအတွ

အစီအစဉ်က

ီဵ

်ရှိခဖစ်သူဆိုသညဴ် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပချေ

်သည်

် ခန့်ထာဵေသာ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက
ပ်သူ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

ယာယီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ ဖျေ
ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ရာထူဵလ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ဤပုဒ်မနှင်ဴသ

ိုဆိုလုမိ ပီဵ

်ဆိုင်ေစရမည်-

ဳေပဵ၊

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ်
ုမ္ပဏီသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

ို

(၁)

ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပေဒ၏ အပိုင်ဵ (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုငဵ် (၆) အရ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ေနခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵခခင်ဵ၊
(၃)

ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

(၄) ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(ခ)

ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ် သ

်သိမ်ဵမှုခပုလုပ်ေနခခင်ဵ၊

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်ထာဵခခင်ဵ။

်ဆိုင်ဟန်လ

္ခဏာရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ

သို္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ
ရာထူဵလ

်၏ လ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ်

တ
် ွင်ရှိသညဴ်အခါ ထိပ
ု စ္စည်ဵ၊ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ

်ရှိခဖစ်သူထဳသို္ဓ ေပဵအပ်ရန်၊ လ

်ေရာ

်ေပဵရန်၊ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေပဵရန်၊

စွန့်လွှတ်ေပဵအပ်ရန် သို္ဓမဟုတ် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် ထိသ
ု ူအာဵ တရာဵရုဳဵ
(ဂ) ရာထူဵလ
(၁)

အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။

်ရှိခဖစ်သူသည်-

ုမ္ပဏီပိုငမ
် ဟုတ်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု

ို သိမ်ဵယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ

ခပုလုပ်သညဴ်အခါတွင် ယင်ဵသိ္ဓခု ပုပိုင်ခွငဴ်ရှိေ
ယုဳ

ို

ည်ရန်သငဴ်ေလျော်သညဴ် အေ

ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ာင်ဵ ၎င်ဵမှ ယုဳ

ာင်ဵရှိပါ

၎င်ဵ၏

ည်ရန်နှင်ဴ

ိုယ်တိုင်ေပါ္ဓဆမှုေ

ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်

်စီဵမှုမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍မှတစ်ပါဵ အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

ခဖစ်ေပ္ဒသညဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သို္ဓမဟုတ် ထိခို

်နစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်အတွ

်ေ

ာငဴ်

် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင်

တာဝန်မရှိေစရ၊
(၂) ထိသ
ု ို္ဓသိမ်ဵယူခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ်
ုန်

ျေစရိတ်အတွ

လ

်ရှိခဖစ်သူနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ိုေရာင်ဵချေရေငွ

ို အာမခဳအခဖစ်

်ရန်တာဝန်

) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ေဆာင်ရွ
(၁)

ို သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵ

်ဝယ်ထာဵခွငဴ် (lien) ရှိေစရမည်။

ရာထူဵလ
၃၅၄။ (

် အဆိုပါပစ္စည်ဵ

်စီသည် ေအာ

်ပါတာဝန်မျောဵ

ို

်ရမည်ုမ္ပဏီအာဵ စတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ခခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာဆ
ပစ္စည်ဵမျောဵ

်သွယ် ေဆာင်ရွ

ို ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူ

်သညဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

သငဴ်ေလျော်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်

ိစ္စရပ်မျောဵ သို္ဓမဟုတ်
ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ

ေတာင်ဵခဳလာသညဴ်အခါ ေပဵအပ်ခခင်ဵ၊
(၂) ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူ

အချေ ိန်တွင် လာေရာ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
(၁)

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵဆိုသညဴ်

်ခခင်ဵ။

) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ ေအာ

ုမ္ပဏီအရာရှိမျောဵ သို္ဓမဟုတ် ယခင်

(၂) စတင်သ

်ရန်
်ပါတို္ဓ

ို ဆိုသည်-

ုမ္ပဏီအရာရှိအခဖစ် ေဆာင်ရွ

်ဝင်သညဴ်ေန့မတိုင်မီ တစ်နှစ်အတွင်ဵ

်ခဲဴသူမျောဵ၊

ုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵမှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသူမျောဵ၊

(၃)

ုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် သ

်ဆိုင်ရာနှစ်တစ်နှစ်အတွငဵ် ထို

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴဖူဵသူခဖစ်မပီဵ ရာထူဵလ
ေပဵစွမ်ဵ နိုငေ
်

်သိမ်ဵခခင်ဵ ေဆာင်ရွ

ာင်ဵမရှိဘဲ လို

်နာရန် ပျေ

ျေပ်နှစ်ဆယဴ်ငါဵသိန်ဵထ

ုမ္ပဏီ၏အရာရှိ၊

(၂)

ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

(၃)

ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင် ထို

ုမ္ပဏီ၌ ယခင်

်ေနသညဴ်

်

်နာရန် တာဝန်ရိှသူတစ်ဦဵဦဵသည် ခိုင်လေ
ုဳ သာ
ွ

ပ
် ါ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ
ဵေငွ တပ်ရို

်ရမည်။

်ရှိခဖစ်သူ၏ ေလျှာ

်ထာဵမှုအရ ေအာ

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေ

ို လ

်ဝယ်ထာဵရှိေနေ

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ၎င်ဵနှငဴ်
ိစ္စရပ်

ုမ္ပဏီနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ၎င်ဵ၏လ

အထ

်ပါ

(၁) ဤပုဒ်မအရ တစ်စုဳတစ်ဦဵ
ာင်ဵခပချေ

(၂) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵေရှ့သိ္ဓု လူ
ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်သွာဵေ

ျေမ်ဵ

်မျောဵသည် ေအာ
်ရန် ပျေ

ိုမဆို တင်ခပရန်ခဖစ်ေစ

ျေ ိန်လွှာခဖငဴ် တင်ခပရမည်။

ို တရာဵရုဳဵသို္ဓလာေရာ

်မရှိဘဲ လာေရာ

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ်

ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)အရ တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်သွငဵ် ရာတွင်
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (င) နှငဴ် (စ)ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ာဵရှိ

်ဝယ် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှု

်ရှိ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမည်သညဴ်မတ
ှ ်တမ်ဵ
ိစ္စရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ

ုမ္ပဏီတို္ဓအ

ို တင်ခပရန်ခဖစ်ေစ ပုဒမ
် ခွဲ (

ေအာ

အေ

်သညဴ်

ထင်ခမင်ယူဆသူ။

(၃) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ

ထွ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

ုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ သတင်ဵေပဵနိုင်သည်ဟု

်သွယ် ေရာင်ဵဝယ်မှုမျောဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

အေ

ို တရာဵရုဳဵ

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိေ
ှ နသည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆရသူ၊
ိစ္စရပ်မျောဵ၊

(ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ(
ဆ

်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓ

ာင်ဵသိရှိရသူ သို္ဓမဟုတ် သဳသယရှိသူ

ုမ္ပဏီအာဵ စတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ခခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ဆ

တရာဵရုဳဵ

ို

်ရန်ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်-

(၁)

သို္ဓမဟုတ်

်မျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ

) တရာဵရုဳဵသည် ရာထူဵလ

ေရှ့သို္ဓ လာေရာ

ို လို

်မပိုေသာ ဒဏ်ေ

ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ
၃၅၅။ (

်အလ

်ရှိခဖစ်သူတစ်ဦဵအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴဖူဵသူတစ်ဦဵဦဵ။

(ဂ) ဤပုဒ်မပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်
အေ

လိအ
ု ပ်သညဴ်အချေ

ာင်ဵ ထင်ခမင်ယူဆသူတစ်ဦဵဦဵ၊

(၄) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ
ရာထူဵ လ

်ရှိခဖစ်သူ

ုမ္ပဏီတွင် ဝန်ထမ်ဵအခဖစ်

်

ွ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ သ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

်ရန် ဆငဴဆ
် ိုရာတွင် ထိုသူသည် ခိုင်လုဳေသာ

်ခဲဴခခင်ဵ၊

ုိယ်တိုငလ
် ာေရာ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထွ

်ပါ

်ရခခင်ဵမှ ေရှာင်ရှာဵရန်အလိ္ဓုငာှ ထိသ
ု ူသည်

ေ
် ခပဵတိမ်ဵေရှာင်မည်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ ယုဳ

ာင်ဵရှိခခင်ဵ။

(င) တရာဵရုဳဵသို္ဓလာေရာ

်ရန် ဆငဴဆ
် ိုခခင်ဵခဳရသူ၏လ

တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ တင်ပိုေ
္ဓ စရန် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ
ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်နိုင်သည်-

်ဝယ်ရှိ မည်သညဴ်ပစ္စည်ဵ
်ပါရည်ရွယ်ချေ

်မျောဵအလိ္ဓင
ု ှာ

ိုမဆို

ည်ရန်

(၁) ထိုသူ

ို ဖမ်ဵဆီဵချေုပ်ေနှာင်ရန်၊

(၂) ထိသ
ု ူ ၏လ

်ဝယ်ရှိ စာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ

သို္ဓမဟုတ်

ုန်စည်မျောဵ

ို သိမ်ဵဆည်ဵရန်။

(စ) တရာဵရုဳဵသည် ဝရမ်ဵခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူ
မည်သညဴ် ပစ္စည်ဵ
တရာဵရုဳဵ

ဵမျောဵ

ိုမဆို ထိသ
ု ူ

ို ချေုပ်ေနှာင်ထာဵရန်နှငဴ် ဝရမ်ဵခဖငဴ် သိမ်ဵယူခဲဴသညဴ်

ို ရုဳဵေရှ့သို္ဓ ဝရမ်ဵခဖငဴ် ေခ္ဒေဆာင်လာသည်အထိ သို္ဓမဟုတ်

အမိန့်ချေမှတ် ထာဵသညဴ်အချေ ိန်အထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။

ပုဒ်မ ၃၅၅ အရ တရာဵရုဳဵ၏ အတည်ခပုနိုင်သညဴ်အာဏာ
၃၅၆။ ပုဒ်မ ၃၅၅ သို္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ လ
တစ်ခုခုသည် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ
ခဖစ်သူ

ေလျှာ

် ၏လ

်ဝယ်တွင်ရှိေ

်ေသခဳချေ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်မျောဵအရ

်ဝယ်ထာဵသူ

အဆိုပါပစ္စည်ဵအာဵလုဵဳ

ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ

်သညဴ်အခါ ရာထူဵလ

်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

သတ်မှတ်၍ ထိပ
ု စ္စည်ဵ လ
ေဒသ

်ခဳရယူခဲဴသညဴ် သ

မ်ဵချေ

်ရှိ

်မျောဵ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်

ုခိ ဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချေ ိန်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်

သူထဳသို္ဓ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် အမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂)
ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိင
ု ်ရာ
ဤအခန်ဵနှငဴ် သ

် အခေ

ဵေငွ

်မျောဵသည် ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှအပ ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူအာဵလုဳဵနှင်ဴ

်ဆိုင်ေစရ မည်။

အခေ
၃၅၈။ (

ျေင်သူမျောဵအတွ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

၃၅၇။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သ

ျွမ်ဵ

ဵေငွသတ်မှတ်ခခင်ဵ
) ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ

ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသညဴ်အတွ
(ခ) ရာထူဵလ

် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အခေ

်ရှိခဖစ်သူအတွ

် အခေ

ဵေငွ

ဵေငွ ရထို

ို ေအာ

ို ေ

ျေပွန်စွာ

်ခွငဴ်ရှိေစရမည်။

်ပါဆုဳဵခဖတ်ချေ

်တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ်

သတ်မှတ်ရမည်(၁) မမီရှငမ
် ျောဵေ

ာ်မတီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

(၂) မမီရှင်မျောဵေ

ာ်မတီမရှိပါ

်၊

လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ၏ မမီရှငမ
် ျောဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သို္ဓမဟုတ် (၂) ပါ နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် မဆုဳဵခဖတ်နိုငလ
် ျှင် သို္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ
ရာထူဵလ

်ရှိခဖစ်သူ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

လ

်မခဳနိုငလ
် ျှင် ၎င်ဵသည် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အခေ

တွ

်ချေ

်ရှိခဖစ်သူအတွ

်နိုငသ
် ည်-

ို

ဵေငွသတ်မှတ်ေပဵရန်

်ထာဵနိုင်သည်။ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

အခခာဵနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ခဖစ်ေစ အခေ
(ဃ) ရာထူဵလ

်

် အခေ

ဵေငွတွ

ဵေငွ
်ချေ

ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
်ရာတွင် ေအာ

်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ်

(၁) ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသညဴ်အလုပ် သို္ဓမဟုတ် ေဆာင်ရွ

်ရမညဴ် အလုပ်အတွ

် အခေ

ဵေငွ

ို ပုဳေသ

သတ်မှတ်ခခင်ဵ၊
(၂) မမီရှင်မျောဵသို္ဓ ခွဲေဝေပဵသညဴ်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အခေ
(၃) ေဆာင်ရွ

ဵေငွ

်ခဲဴသညဴ်အလုပ် သို္ဓမဟုတ် ေဆာင်ရွ

ို ရာခိုငန
် ှုန်ဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ၊

်ရမညဴ်အလုပ်အတွ

ပုေ
ဳ သသတ်မှတ် ခခင်ဵ သိုမဟုတ် အလုပ်ချေိန်ေပ္ဒမူတည်၍ အခေ
(၄) ရာထူဵလ

် နာရီအလို

ဵေငွတွ

်ချေ

်ရှိခဖစ်သူ သေဘာတူထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် တွ

်

်ခခင်ဵ၊

်ချေ

်ခခင်ဵခဖငဴ်

သို္ဓမဟုတ် တရာဵ ရုဳဵ၏ အမိန့်အရ သတ်မှတ်ခခင်ဵ။
(င)

ုမ္ပဏီတွငခ
် န့်ထာဵသညဴ် ရာထူဵလ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ
န့်

ွ

်မှု

ို

်ရှိခဖစ်သူ

အခေ

်ထာဵမှုအေပ္ဒ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်
ာဵနာ၍ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်

(စ) ဤပုဒမ
် အရ ရာထူဵလ
(ဃ) အရ အခေ

်ရှိခဖစ်သူအတွ

် အခေ

ဵေငွသတ်မှတ်ေပဵရန်အတွ
န့်

ွ

်တင်ခပနိုငမ် ပီဵ တရာဵရုဳဵသည်

ို ချေမှတ်နိုင်သည်။

ဵေငွသတ်မှတ်ရာတွင်လည်ဵေ

ဵေငွသတ်မှတ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵ

်

ိုလည်ဵေ

ာင်ဵ၊ ပုဒမ
် ခွဲ

ာင်ဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ်

သတ်မှတ်နိုင် သည်။
အခန်ဵ (၃)
ယခင်

ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်သ

(ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
စတင်အ
၃၅၉။ (

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် လူမခ
ွဲ ဳယူခခင်ဵ)

်သညဴ်ေန့

) ဤအခန်ဵနှငဴ် အခန်ဵ (၄) တွင် လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် စတင်အ

ေန့ ဆိုသည်မှာ ေအာ

်ပါတို္ဓ

(၁) အပိုငဵ် (၅) အရ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်သညဴ်

ိုဆိုသည်-

ုမ္ပဏီခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်အ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်သညဴ်

ေန့သည် ပုဒ်မ ၄၇ နှငအ
ဴ် ညီ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောခန့်အပ်မှု
စတင်အ

ျေ ိူဵသ

စာရင်ဵရှင်ဵဖျေ
စတင်ေဆာင်ရွ
(၂) ဤအပိုင်ဵပါ

်ေရာ

်သိမ်ဵခခင်ဵသိ္ဓု

ူဵေခပာင်ဵပါ

်

ပုဒ်မ ၁၅၀ နှငဴ်အညီ စာရင်ဵ ရှင်ဵ ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ

်သညဴ်ေန့ခဖစ်သည်။
န့်သတ်ချေ

လုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်အ
အက

်သညဴ် ေန့ခဖစ်သည် သို္ဓမဟုတ် ထိုသို္ဓခန့်အပ်မပီဵေနာ

ျေိုဵသ

ဳေပဵ ခန့်အပ်မှု စတင်အ

(၃) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်

ို ဆန့်
်ေရာ
ျေိုဵသ

်သိမ်ဵေနေသာ

ျေငခ် ခင်ဵမရှိေစဘဲ အပိုငဵ် (၆) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

်သညဴ်ေန့သည် ပုဒ်မ ၁၀၁ နှငအ
ဴ် ညီ ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ
်ေရာ

ုမ္ပဏီနှငဴ် ယင်ဵ၏စတင်အ

ပုဒ်မ ၁၅၀ နှငအ
ဴ် ညီ ထိစ
ု ာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
(၄) တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလလူမွဲနှငဴ် ယင်ဵ၏ စတင်အ
အမိန့်ချေမှတ် ေပဵရန် ေလျှာ

်သညဴ်ေန့ခဖစ်သည်။
ျေ ိုဵသ

်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်ေဆာင်ရွ
ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ေရာ

်သညဴ်ေန့သည်

်သညဴ်ေန့ခဖစ်သည်။

်သညဴ်ေန့သည် လူမွဲခဳယူသညဴ်

်လွှာတင်သွင်ဵသညဴ်ေန့ခဖစ်သည်။ သို္ဓမဟုတ် ထိခ
ု န့်ထာဵမှုသည်

အပိုငဵ် (၆) လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆ

်လျေ

်ခဖစ်ပါ

ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက

ဳေပဵ

ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ စတင်အ

(ခ) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေဆာင်ရွ
စတင်ခခင်ဵမခပုမီ

ပုဒ်မ ၁၀၁ နှငဴ် အညီ

ိစ္စရပ်မျောဵလည်ဵ အ

(ဂ) ဤအခန်ဵနှငဴ် အခန်ဵ (၄) တွင် ရာထူဵလ
၃၆၀။ (

) ရာထူဵလ

ေလျှာ

်သညဴ်ေန့ခဖစ်သည်။

ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။

်ရှိခဖစ်သူ ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်ဵထိန်ဵမပါေစရ။

ိစ္စရပ်မျောဵ

်ရှိခဖစ်သူသည် ဆ

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေအာ

်ေရာ

်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵဆိုရာတွင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

ခပုလုပ်ခဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵ

တန်ဖိုဵေလျှာဴထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

ျေိုဵ သ

်ပါေဆာင်ရွ

်ချေ

်စပ်သညဴ်အချေန
ိ ်အတွငဵ် ဤပုဒ်မအရ လူမွဲခဳယူသညဴ်
်တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ထာဵနိုငသ
် ည်-

(၁) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ ေပဵ
လုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ် တစ်ရပ်

ေငွေ

မ်ဵခခင်ဵခဖစ်ေစ၊ ထိုသူနှငဴ် အဖိုဵစာဵနာဵ တစ်စုဳတစ်ရာမရသညဴ်

ိုခဖစ်ေစ ပူဵတွဲလုပ်

(၂) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ
ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

်သို္ဓ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် အခွငဴ်အေရဵ

ိုငခ် ခင်ဵ၊

တစ်စုဳတစ်ဦဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ

ဵ

ဲဴသို္ဓ တန်ဖိုဵရှိေသာအရာ

ိစ္စရပ်တစ်ရပ်

ို

ာလတန်ေ

သိသာစွာေလျောဴနည်ဵေသာ အဖိုဵစာဵနာဵတစ်ရပ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ)ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေပ္ဒေပါ

်မျောဵ

ို မဆန့်

ျေင်ေစဘဲ ေအာ

်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် အဆိုပါေဆာင်ရွ

ထိေ
ု ဆာင်ရွ

်ချေ

်မခပုမီ

်ချေ

်

ို ေဆာင်ရွ
ဵထ

်ရာတွင်

်

်ခဲဴခခင်ဵ။

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိေ
ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵမရှိဘိသ

ာင်ဵ

ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူ၍

ရှိေနခဲဴသညဴ် မူလအေခခအေနအတိုငဵ် ခပန်လည်ထာဵရှိေစရန်

အမိန့်ချေမှတ် ရမည်(၁) လူမွဲခဳယူသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ပုဒမ
် ခွဲ (
ေ

)ပါ လုပ်ငန်ဵ

ဵမမီမျောဵ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုငသ
် ညဴ် အေနအထာဵရှိေနေ

အဆိပ
ု ါေဆာင်ရွ

် ချေ

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ခပုလုပ်ခဲဴသညဴ် အ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵေရာ
ယုဳ

ိစ္စရပ်တစ်ရပ်

ျေ ိုဵဆ

်ရှိခဲဴေ

်ေ

ို ေဆာင်ရွ

်စဉ်

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ာငဴ် ေ

ာင်ဵ ရာထူဵလ

ဵမမီမျောဵ
်ရှိခဖစ်သူ

ည်ခခင်ဵ၊

(၂) ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵ

ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်မာှ စတင်အ

ာလအတွင်ဵ ေဆာင်ရွ

်ခဲဴေ

ာင်ဵနှင်ဴ ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵ

လူမွဲခဳယူသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ
ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်ေ

ာင်ဵေပ္ဒေပါ

(ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ
ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ-

လ
် ုပ်

်ေရာ

်သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ၂ လထ

ိစ္စရပ်

ို လုပ်ေဆာင်ခဲဴသူသည်

ုိင်သူနှငဴ် ပတ်သ

်မပိုေသာ

်သညဴ်

်ခခင်ဵ။

်ပါအချေ

ို ေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵသ

်တစ်ရပ်ရပ်အရ တန်ဖိုဵေလျှာဴ၍ ေဆာင်ရွ
်ခခင်ဵခဖစ်သည်ဟု ယုဳ

ည်လျှင် ဤပုဒ်မအရ

်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵ

(၁) လူမွဲခဳသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် လုပ်ငန်ဵ
အဆိပ
ု ါလုပ်ငန်ဵ
မည်ဟု ယုဳ

ိစ္စ

ို ေဆာင်ရွ

ည်ရန်လုဳေလာ

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

်ခဲဴသညဴ် အချေ ိန်

်ေသာ အေ

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵအတွ

်ခဲဴေ

်အ

ာင်ဵနှငဴ်

ျေိုဵခဖစ်ထွန်ဵေစ

ာင်ဵမျောဵရှိေနခခင်ဵ၊

(၂) ထိလ
ု ူမွဲခဳသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် အပိုင်ဵ ၆ လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
ေဆာင်ရွ

်ေနမပီဵ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ

ယင်ဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ
(ဃ) ဤပုဒမ
် အရ ဆ

ိစ္စ

လ
် ုပ်

ို ေဆာင်ရွ

ိုငသ
် ူနှင်ဴ ဆ

်ခခင်ဵေ

်စပ်သညဴ်အချေ ိန်ဆိုသညဴ် စ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

ာဵရပ်တွင် ေအာ

စတင်အ
(၃) သ
ပျေ

ျေ ိုဵသ

်ဆိုင်ရာေ

သ

်ခဲဴေ

်ေရာ

ိုင်သူနှငဴ်ပတ်သ

ာငဴ် အ

ျေ ိုဵအခမတ်ရသူသည် ယင်ဵ

်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်သညဴ်

ိစ္စ၌

် သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ေလဵနှစ်၊

ဵမမီေတာင်ဵဆိုချေ
ာင်ဵ ရာထူဵလ

်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှငမ
် ျောဵအာဵ ေ

်ရှိခဖစ်သူ

်ချေ

်

ို ပယ်ဖျေ

ဵမမီရရှိမှုအခွငဴ်အေရဵ

သ

်ေသထင်ရှာဵခပသသညဴ်

) မမီရှင်တစ်ဦဵထဳသို္ဓေပဵရန်တင်ရှိေနသညဴ် အာမခဳအ

တစ်ရပ်ရပ်

ို ေဆာင်ရွ

ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵ

ိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်

ရာထူဵလ

ိစ္စရပ်

ိစ္စ၌ စတင်အ

ို

ျေ ိုဵ

်ခခင်ဵ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ

ဆ

်ခဲဴမပီဵ အ

ယ်၍ ထိမု မီရှင်

ို ပယ်ဖျေ

်ခဲဴပါ

ည် လျှင် ထိေ
ု ဆာင်ရွ
်ချေ

ဵမမီတစ်ရပ်နှငဴ်

၎င်ဵ၏ေ

မမီရှင်သည် ေ

ဵမမီအတွ

်သ

ိစ္စ

်ေသထင်ရှာဵခပသ၍

ဵမမီပမာဏပိုမိုရရှိမည်ဆိုလျှင်

ိစ္စ ေဆာင်ရွ

်ချေ

်

ို ပယ်ဖျေ

ေ
် ပဵရန်

်ထာဵနိုင်သည်။

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) နှငဴ် မဆန့်
ထိေ
ု ဆာင်ရွ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွင်မ
ဴ ရှိေသာ ေ

်စပ်သညဴ်အချေန
ိ ်၌ မမီရှငတ
် စ်ဦဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ

်ရှိခဖစ်သူသည် ဤပုဒ်မအရ ထိုလုပ်ငန်ဵ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ
ယုဳ

ိစ္စေ

် သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ငါဵနှစ်။

ယခင်ေဆာင်ရွ
၃၆၁။ (

်ပါတို္ဓပါဝင်သည်-

်ခပာဵေစရန်၊ ဟန့်တာဵရန် သို္ဓမဟုတ် ေနှာငဴ်ေနှဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိပ
ု ါလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ။

်ဆိုငလ
် ျှင်

်ဆိုင်လျှင် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ

်လုပ်

်ေရာ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်သညဴ်ေန့ မတိုင်မီ နှစ်နှစ်၊

(၂) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) နှငဴ် မသ
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ

ျေိုဵအခမတ်ရမညဴ်သူသည်

်နွှယ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ေ

(၁) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) သို္ဓမဟုတ် ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) နှငဴ် မသ
စတင်အ

ာငဴ် အ

ို

်မခပုမီ

ျေငေ
် စဘဲ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ
်ချေ

်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိေ

ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိဘိသ

ာင်ဵ

ဲဴသို္ဓမှတ်ယူ၍

ရှိေနခဲဴသည် မူလအေခခအေနအတိုငဵ် ခပန်လည်ထာဵရှိေစရန်

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ရမည်(၁) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် ထိေ
ု ဆာင်ရွ

်ချေ

်တစ်ရပ်

ခပန်လည် ေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵရှိေနေ
တစ်ရပ်ရပ်

ို ခပုလုပ် ခဲဴသညဴ် အ

ျေ ိုဵဆ

်ေ

ာငဴ် ေ

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵေရာ

ို ခပုစဉ်အချေ ိန်

ေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိေ
ု ဆာင်ရွ
ဵမမီမျောဵ
်ရှိခဲဴ သည်ဟု ယုဳ

ည်ခခင်ဵ၊

ဵမမီမျောဵ
်ချေ

်

(၂) ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵ
ခဖစ်ပွာဵခဲဴေ

ိစ္စေဆာင်ရွ

်ချေ

်မှာ ဆ

ာင်ဵ၊ ထိဦ
ု ဵစာဵေပဵေချေမှု အ

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ

် လုပ်

်စပ်သညဴ်ေန့မတိုငမ
် ီ နှစ်လထ

ာလတွင်

ျေိုဵအခမတ်ရရှိသူသည် ယင်ဵလူမွဲခဳယူသညဴ်

ိုင်သူခဖစ်ေ

(ဂ) တရာဵရုဳဵအမိန့်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ

်မပိေ
ု သာ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

်ခဲဴေသာ ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ။

်ချေ

်တစ်စုဳတစ်ရာသည် ယင်ဵအရ

ေရွဵချေယ်ရန် အခွင်အ
ဴ ေရဵေပဵခခင်ဵမှ ခဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် ခွငဴ်ခပုေဆာင်ရွ

်ချေ

်အာဵ

ပိတ်ပင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
(ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ယခင်ေဆာင်ရွ
တစ်ရပ်ရပ်ေ
(၁) အ

်ချေ

ာငဴ် ခဖစ်သည်ဟု ယုဳ

်

ို ပယ်ဖျေ

ည်ပါ

်ရာတွင် ေအာ

ဤပုဒ်မအရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ-

ျေိုဵအခမတ်ရရှိသူသည် သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွ

(

) လူမွဲခဳယူသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ေ

သဳသယခဖစ်ေစရန် အတွ
အေ

်ခဲဴမပီဵ ယင်ဵအချေ ိန်

ဵမမီေပဵဆပ်နိုငခ် ခင်ဵမရှိေ

် ထိုသူတွင် ဆီေလျော်ေသာ အေ

(ခခ) သာမန်ဆင်ခခင်တတ်သူတစ်ဦဵ

်ပါအေခခအေန

လည်ဵ ယင်ဵ

ာင်ဵအချေ

ာင်ဵ

ို

်မျောဵ မရှိခခင်ဵ၊

ဲဴသို္ဓ အေခခအေနတွင် သဳသယခဖစ်ေစရန်

ာင်ဵ မရှိဟု ထင်ခမင်ယူဆနိုင်ခခင်ဵ။

(၂) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် အပိုင်ဵ (၆) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွ
အ
တွဲဖ

် ရမည်ခဖစ်မပီဵ ယခင်ေဆာင်ရွ

်

ို ပယ်ဖျေ

်ခခင်ဵေ

ျေိုဵအခမတ်ရရှိသူသည် ထိလ
ု ူမွဲခဳယူသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ဆ
လ
် ုပ်

်စပ်သညဴ်အချေ ိန်ဆိုသညဴ်စ

(၁) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) နှငဴ် မသ
(၂) အဆိပ
ု ါလုပ်ငန်ဵ
လ
် ုပ်

စတင်အ

ာငဴ်

်နွှယ်ေနေသာ

ိုင်သူမခဖစ်ေစရ။

(င) ဤပုဒ်မအရ ဆ

တွဲဖ

်ချေ

ိစ္စေ

်ဆိုင်လျှင် စတင်အ
ာငဴ် အ

ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

ာဵရပ်တွင် ေအာ
ျေိုဵသ

်ေရာ

်ပါတို္ဓပါဝင်သည််သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ေခခာ

်လ၊

ျေိုဵအခမတ်ရသူသည် ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်သညဴ်

ိစ္စ၌

်သညဴ်ေန့မတိုငမ
် ီ ေလဵနှစ်။

ပုဒ်မ ၃၆၀ သို္ဓမဟုတ် ၃၆၁ အရ ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်မျောဵ
၃၆၂။ ပုဒ်မ ၃၆၀၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၃၆၁ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်
ေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵ

ို မဆန့်

ျေငေ
် စဘဲ

ပုဒ်မ ၃၆၀ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပုဒ်မ ၃၆၁ အရ

်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ

ေအာ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ို

ချေမှတ်နိုင်သည်(

) အဆိပ
ု ါေဆာင်ရွ

်ချေ

် သို္ဓမဟုတ် ထိေ
ု ဆာင်ရွ

်ချေ

်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလလူမွဲခဖစ်သူ၏ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ
လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ေစသညဴ် အမိန့်၊

(ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ေရာင်ဵရေငွ

်၏ လ

်ဝယ်၌ရှိသညဴ် ထိုသို္ဓလွှဲေခပာင်ဵေပဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵအာဵ

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵထာဵေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေငွေ

တင်ခပလာသညဴ် မည်သညဴ်ပစ္စည်ဵ
(ဂ) ထိုလူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ

ထာဵေသာ ေငွေ

်

ာင်ဵ ေလျှာ

်ထာဵ

ိုမဆို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ေစသညဴ်အမိန့်၊
ေပဵအပ်ထာဵေသာ အာမခဳအာဵလုဳဵ

ိုခဖစ်ေစ စွန့်လွှတ်ရန် သို္ဓမဟုတ်
(ဃ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

ဵလွှေ
ဲ ခပာင်ဵထာဵေ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုရန်အမိန့်၊

ထိုလူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵထဳမှ အ

ဵတစ်စုဳတစ်ရာအာဵ ရာထူဵလ

ျေိုဵအခမတ်အခဖစ် လ

်ရှိခဖစ်သူထဳသို္ဓ တရာဵရုဳဵ

်ခဳရရှိ

သတ်မှတ်ေပဵသညဴ်

နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် ခပန်လည်ေပဵအပ်ေစသညဴ်အမိန့်၊
(င)အဆိုပါေဆာင်ရွ
အန

်ချေ

်မှ အာဵလုဵဳ

်အရ လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

်နှင်ပ
ဴ တ်သ
ိုခဖစ်ေစ

်၍ အာမခဳခဲဴေသာ တာဝန်မျောဵ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ရရှိခဲဴေသာ

အာမခဳသူတစ်ဦဵဦဵ အေပ္ဒတွင် တာဝန်အသစ်တစ်ရပ်ေပဵအပ်ရန် သို္ဓမဟုတ်
ခပင်ဆင်တာဝန်ေပဵအပ်ေစရန် တရာဵရုဳဵ
(စ)ထိအ
ု မိန့်အရ ေပ္ဒေပါ

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုငဵ် ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်၊

်လာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် တင်ရှိမညဴ် ထိတ
ု ာဝန်

ို

င်ဵလွတ်ခွငခဴ် ပုရန်၊ ထိ္ဓခု ပင် အာမခဳ

ို အဆိုပါေဆာင်ရွ

င်ဵလွတ်ခွင်ခဴ ပုခဲဴသညဴ် အာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

်ချေ

်အရ

ဲဴသို္ဓ ဦဵစာဵေပဵတူညီစွာ

သတ်မှတ်ေပဵေစသညဴ်အမိန့်၊
(ဆ)

ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ခဖစ်ေသာ ေ

ဵမမီမျောဵနှငဴ် အခခာဵေသာတာဝန်မျောဵရှိေ

တစ်စိတ် တစ်ေဒသခဖစ်ေစ
ေအာ

်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူ ခင်ဵတွင် လုပ်ငန်ဵ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုခဲဴေ

်ပါပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵနှငဴ် ပတ်သ

(၁) အမိန့်အရ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵအာဵ

ာင်ဵ၊ ယင်ဵတို္ဓအန

ာင်ဵ

ို သ

ိစ္စရပ်ေ

ာငဴ်

် အာဵလုဵဳ ခဖစ်ေစ၊

်ေသခပနိုင်သညဴ် အတိုငဵ် အတာအထိ

်၍ ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်-

ုမ္ပဏီတွင် အပ်နှဳထာဵသူ၊

(၂) အမိန့်အရ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵအာဵ ပုဂ္ဂလိ

လူမွဲခဳယူသူ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ အပ်နှဳထာဵသူ၊

(၃) အမိန့်အရ ၎င်ဵအေပ္ဒ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ သတ်မှတ်ေပဵအပ်ခခင်ဵခဳရသူ။
မတန်တဆနှုန်ဵခဖငဴ် ေ
၃၆၃။ (

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ

) လူမွဲခဳယူသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ

တစ်ဦဵခဖစ်လျှင် ဤပုဒ်မနှငဴ် သ
(ခ) ေ

ိုယ်တိုင် ေ

ဵမမီထတ
ု ်ေပဵသညဴ်

ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်သူ

်ဆိုင်ေစရမည်။

ဵမမီထတ
ု ်ေချေဵရာတွင် မတန်တဆခဖစ်သညဴ်နှုန်ဵခဖစ်မပီဵ သို္ဓမဟုတ် ခဖစ်ခဲဴမပီဵ

ယင်ဵမှာစတင်အ
ရာထူဵလ

ျေိုဵ သ

်ေရာ

်ရှိခဖစ်သူ၏ ေလျှာ

်သညဴ်ေန့မတိုင်မီ သုဳဵနှစ်
်ထာဵချေ

်အရ အဆိုပါ ေ

ာလအတွင်ဵ ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင်
ဵမမီထတ
ု ်ေချေဵခခင်ဵနှငဴ်ပတ်သ

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင် သညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။

်၍

(ဂ) ဤပုဒမ
် အလို္ဓငှာ ေ
ေ

ဵမမီမျောဵ

ို ထုတ်ေပဵသူ

ဵမမီ ထုတ်ေချေဵရာတွင် ဆန့်

ျေင်သ

မတန်တဆခဖစ်ေစေသာ ေဆာင်ရွ
(၁) ေ

်ခဳထာဵခဲဴေသာ ေဈဵ

်ေသမခပနိုင်ပါ

်ချေ

ဵမမီထတ
ု ်ေပဵရာတွင် စည်ဵ

လ

ေအာ

ွ

်ေပါ

်ေဈဵအရ

်ပါအေခခအေနမျောဵသည်

်ဟု မှတ်ယူရမည်-

မ်ဵချေ

်ရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ခဖစ်ေစ

မတန်တဆေငွထုတ်ေပဵမှု ခဖစ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခဖစ်ခဲဴခခင်ဵ၊
(၂) ေ

ဵမမီထတ
ု ်ေချေဵခခင်ဵသည် မျှတေသာ ေရာင်ဵဝယ်ေဖာ

အေခခခဳမူသေဘာတရာဵမျောဵ
ေရာ

ာဵမှု၏

ို အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် အလွန်အမင်ဵ ဆန့်

ေငွေပဵေချေခဲဴလျှင် ထိေ
ု ငွေ
(င) အထ

်ပါေ

်ဖျေ

်ရာ

လူမွဲခဳသူပိုင်ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

်တစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်ေစရမည်-

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵအရ ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

အာဵလုဵဳ
(၂) ထိေ
ု
စည်ဵ

ဵသည် ထိပ
ု ုဂ္ဂလိ

လူမွဲခဳသူ၏ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသို္ဓ

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒမ
် အရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်တစ်ရပ်တွင်

်ပါ ေဖာ်ခပချေ

(၁) ထိေ
ု

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ
ဵမမီထတ
ု ်ေချေဵခခင်ဵအလိ္ဓုငာှ

မ်ဵချေ

(၃) ထိေ
ု

ိုခဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ

်သညဴ် ေဖာ်ခပချေ

မ်ဵချေ

်မျောဵအာဵလုဳဵ

ို အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ်

်၊

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် ပါဝင်ခဲဴသညဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

လူမွဲခဳယူ သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵထဳမှ ရယူထာဵခဲဴေသာ ေငွပမာဏတစ်ရပ်ရပ်
ရာထူဵလ
(၄) ထိေ
ု

်ရှိခဖစ်သူအာဵ ေပဵအပ်ေစသညဴ် ေဖာ်ခပချေ
ို ထိုသူ

ရာထူဵလ

တင်ခပရန် ညွှန်

ာဵသညဴ်ေဖာ်ခပချေ

ုမ္ပဏီ၏အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ို

ိင
ု ်ေဆာင်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵ

်ရှိခဖစ်သူထဳသို္ဓ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵအပ်ေစသညဴ် ေဖာ်ခပချေ

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သ

်

်၊

ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵအလိ္ဓုငာှ အာမခဳအခဖစ် တစ်စုဳတစ်ဦဵ

တစ်ရပ်ရပ်
(၅) ထိေ
ု

်၊

ိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် အာမခဳတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်

်မျောဵ သို္ဓမဟုတ် စည်ဵ

ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင် သညဴ် ေဖာ်ခပချေ

၃၆၄။ (

ျေငေ
် ဖာ

်ခခင်ဵ။

(ဃ) ဤပုဒမ
် နှငဴ်အညီ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်အရ ပုဂ္ဂလိ

ေအာ

်

်ဆိုင်သညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအ

်၊

ာဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

်။

ဵမမီတာဝန်တစ်ချေို့

) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ ဆ

ို ေရှာင်ရှာဵခခင်ဵ
်စပ်သညဴ်အချေန
ိ ်တွင်ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ

ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန် သို္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်အေပ္ဒရှိ အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ
ေ

ဵမမီတာဝန်သည် ေအာ
(၁) ထိေ
ု

ဵမမီတာဝန်

်ပါ အတိုငဵ် အတာအထိမှတစ်ပါဵ တရာဵမဝင်ပျေ
ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်အချေန
ိ ်တွင်ခဖစ်ေစ၊ ေနာ

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေပဵေချေခဲဴသညဴ် ေငွေ
ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ ေ

်ပိုင်ဵအချေိန်မျောဵတွငခ် ဖစ်ေစ

ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် တင်သွငဵ် ထာဵခဲဴေသာ

ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ် ေ

ဵမမီတန်ဖိုဵ၊

်ခပယ်ေစရမည်ုန်စည်မျောဵ သို္ဓမဟုတ်

(၂)

ုမ္ပဏီ၏ေ

ေနာ

ဵမမီတာဝန်နှငဴ် ေ

ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်

်ပင
ို ်ဵ အချေ ိန်မျောဵတွင်ခဖစ်ေစ ထိေ
ု

ေလျောဴေပါ္ဓေပဵခခင်ဵေ

ဵမမီမျောဵ

ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒ လာသညဴ် ေ

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အတွင်ဵ

ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်အချေ ိန်တွင်ခဖစ်ေစ၊

ျေေရာ

ို ေပဵေချေခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ဵမမီတန်ဖိုဵ၊

်ေသာ ေငွပမာဏတစ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေရမညဴ်

အတိုဵ ေငွပမာဏ။
(ခ)

ုမ္ပဏီ၏အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ

ေအာ

ဵမမီတာဝန်ေပ္ဒေပါ

်ပါအေခခအေန တစ်ရပ်တွင် ဤပုဒ်မအလိ္ဓင
ု ှာ ဆ

်သညဴ်အချေန
ိ ်သည်
်စပ်သညဴ်အချေိန်ခဖစ်သည်ဟု

မှတ်ယူရမည်(၁)

ုမ္ပဏီနှင်ဴ ဆ

ေ

်စပ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အ

ဵမမီတာဝန် ခဖစ်သညဴ်

ိစ္စတွင် စတင်အ

(၂) အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵ၏ အ
ေ

ဵမမီတာဝန်ခဖစ်သညဴ်

(ဂ) ထိေ
ု

်ေရာ

်သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ေလဵနှစ်အတွင်ဵ၊

ျေ ိုဵစီဵပွာဵအလိ္ဓင
ု ှာ ခပုလုပ်ထာဵေသာ

ိစ္စတွင် စတင်အ

ဵမမီတာဝန် တင်ရှိစဉ်

သို္ဓမဟုတ် ေ

ျေိုဵသ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵအလိ္ဓုငှာ ခပုလုပ်ထာဵေသာ

ထို

ျေိုဵသ

ုမ္ပဏီသည် ေ

်ေရာ

်သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ေခခာ

ဵမမီေပဵဆပ်နိုငသ
် ညဴ် အေခခအေနမရှိေ

ဵမမီေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုငသ
် ညဴ်အေခခအေနသို္ဓ ေရာ

်ရှိခဲဴေ

ာင်ဵ ယုဳ

တရာဵ ရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အချေ ိန်အတွင်ဵ
ေ

ဵမမီတာဝန် နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အမိန့်

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (
ေ

ည်သညဴ်အခါ
ျေေရာ

်သညဴ်

်မျောဵအရ အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ

် အဖိုဵစာဵနာဵအေနခဖငဴ် ေပဵသွင်ဵခဲဴသညဴ်

တန်ဖိုဵသည် ထိအ
ု ဖိုဵစာဵနာဵမှတစ်ပါဵ ထို
ထာဵသညဴ် တူညီေသာ စည်ဵ

ာင်ဵ

ိုသာ ချေမှတ်နိုင်သည်။

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ဵမမီတာဝန်အတွ

်လအတွငဵ် ။

ုန်စည် သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေပဵသွင်ဵခဲဴသညဴ်အရာမျောဵအေပ္ဒ သတ်မှတ်

မ်ဵသတ်မှတ်ချေ

်မျောဵနှငဴ်အညီ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ

ပုဳမှန်လုပ်ေဆာင်မမဲ အတိုငဵ် လုပ်ေဆာင်ရာ၌ ေပဵသွင်ဵခဲဴေသာ ထို

ုန်စည် သို္ဓမဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မှုအတွ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာ ေမျှာ်မှန်ဵနိုင်ေသာ

ေငွေ

် ယင်ဵတို္ဓ

ုိ ေပဵသွင်ဵခဲဴစဉ်

ရရှိရန်

ျေ ိုဵေ

ဵပမာဏခဖစ်သည်။
အခန်ဵ (၄)
အခခာဵ

စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ
၃၆၅။ (

ဵမေခပ၍ အာမခဳအခဖစ် လ

) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

တစ်ရပ်ရပ်တွင် သ
(၁)

ို ေ

ိစ္စမျောဵ

်မျောဵသည်

်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွငဴ်

ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ

်ပါအေခခအေန

်ဆိုငေ
် စရမည်-

ုမဏ
္ပ ီသည် အပိုင်ဵ (၅) သို္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆)အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ

ေဆာင်ရွ

်ေနခခင်ဵ၊

(၂)

ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

(၃)

ုမ္ပဏီသည် ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ို ေဆာင်ရွ

်ေနခခင်ဵ၊

ို ခန့်အပ်ေဆာင်ရွ

်ေနခခင်ဵ။

ို

(ခ)

ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ

လ

်ဝယ်ထာဵခွငဴ် သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵတို္ဓ

တစ်ရပ်ရပ်သည် ရာထူဵလ
ဟန့်တာဵ ပိတ်ပင်ရာေရာ
ေဆာင်ရွ

်ရှိ ခဖစ်သူ၏

်လ

ျေ ိုဵေ

်လ

်ဝယ်ထာဵရှိရန် အခခာဵအခွင်ဴအေရဵ

ာင်ဵဆီေလျော်သညဴ် အခွင်အ
ဴ ေရဵတစ်ရပ်

်လျှင် ယင်ဵအတိုငဵ် အတာအထိ ယင်ဵအခွင်ဴအေရဵမျောဵ

ို

ို အတည်ခပု

်ခွငဴ် မရှိေစရ။

အစည်ဵအေဝဵ
၃၆၆။ ေအာ

ို ဆ

ို အခခာဵသူတစ်ဦဵ၏

ို အေဝဵေရာ

်တ

်ပါအစည်ဵအေဝဵမျောဵ

်နိုင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ
ို အေဝဵေရာ

်တ

်နိုငခ် ခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵအာဵ

နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်(

) ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ ဆငဴေ
် ခ္ဒ
လူမွဲခဖစ်သူ သို္ဓမဟုတ်

ုမ္ပဏီတို္ဓ၏အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်ရပ်၊

(ခ) ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ ရာထူဵလ
ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵနှငဴ် ေ
ဝ

်ဘ်ဆို

ျေငဵ် ပသညဴ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ၊
်ရှိခဖစ်သူ

ဆငဴေ
် ခ္ဒ

ျေငဵ် ပသညဴ်

ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရိှသူတို္ဓ၏ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်ရပ်။

်မျောဵ အသုဳဵခပုခခင်ဵ

၃၆၇။ ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ ရာထူဵလ
သတ်မှတ် ထာဵသညဴ် အေ

ာင်ဵ

တာဝန်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အင်တာန
သို္ဓမဟုတ်

ာဵခဳဆ

်ရှိခဖစ်သူ

လို

်နာေဆာင်ရွ

ာဵစာ၊ စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵ သို္ဓမဟုတ် အချေ
်ဝ

်ဘ်ဆို

် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ အီလ

်ရန်

်အလ

်ေပဵပို္ဓရန်

်ထေရာနစ်နို္ဓတစ်ဘုတ်

်သွယ်ေရဵစနစ် တစ်ရပ်ရပ်မတ
ှ စ်ဆငဴ် ခပုလုပ်ရမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵ

ို

နည်ဵဥပေဒ မျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အပိုင်ဵ (၁၀)
နယ်စပ်ခဖတ်ေ

ျော်လူမွဲခဳယူခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

အခန်ဵ (၁)
နိဒါန်ဵ
ရည်ရွယ်ချေ

်

၃၆၈။ ဤအပိုငဵ် ပါ ရည်ရွယ်ချေ
(

) နယ်စပ်ခဖတ်ေ

်မျောဵမှာ ေအာ

်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်သည်-

ျော်လူမွဲခဳယူခခင်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သ

်၍ စဳဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိေရာ

်သညဴ်စနစ်တစ်ရပ်

ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊
(ခ) နယ်စပ်ခဖတ်ေ
မျောဵအ

ျော် လူမွဲခဳယူသညဴ်အမှုမျောဵတွင် နိုငင
် ဳခခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵနှငဴ် သ

ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

(ဂ) နိုင်ငတ
ဳ

ာ

်ဆိုငရ
် ာ အာဏာပိုင်

်ရန်၊

ုန်သွယ်မှုနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵအတွ

် ခိုင်မာသညဴ် ဥပေဒမူေဘာင် တစ်ရပ်

ခဖစ်ေစရန်၊
(ဃ) မမီရှငမ
် ျောဵ၊ မမီစာဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵအ
ထိေရာ

်စွာ စီမဳေဆာင်ရွ

်ေပဵရန်၊

ျေ ိုဵသ

်ဆိုင်သူမျောဵ၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ို မျှတစွာနှင်ဴ

(င) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ
(စ) ေငွေ
ာ

ဵအခ

ို

ာ

ွယ်ခခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵပစ္စည်ဵ၏တန်ဖိုဵ

်အခဲခဖစ်ေနသညဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပင
် န်ဵမျောဵ

ွယ်မပီဵ အလုပ်အ

ို တတ်နိုင်သမျှ ခမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊
ို

ယ်ဆယ်ခခင်ဵခဖငဴ် ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှု

ို

ိုင်မျောဵ တည်မမဲေစရန်။
အခန်ဵ (၂)
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ

်

၃၆၉။ ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သ

်ေရာ

(

်မျောဵ

်မျောဵအလို္ဓငာှ ေအာ

်ပါစ

ာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ခပပါအတိုငဵ် အဓိပ္ပာယ်

်ေစရမည်-

) နိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငခဳ ခာဵတိုင်ဵခပည်တစ်ခုတွင် မမီရှင်အာဵလုဵဳ သို္ဓမဟုတ်
အမျောဵစု၏ အ

ျေိုဵစီဵပွာဵအတွ

် လူမွဲခဳယူခခင်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ဥပေဒတစ်ရပ်အရ စွဲဆိုေသာ

ာဵခဖတ်မှုခင်ဵ အပါအဝင် တရာဵစီရင်ေရဵ သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵ
ယင်ဵစ

ာဵရပ်တွင် ခပန်လည် ထူေထာင်ရန် သို္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

နိုငင
် ခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵ၏ က
လုပ်ငန်ဵ

ပ်

ွပ်

ဲမှု ေအာ

်တွင်ရှိသညဴ် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ

်လျေ

လူမွဲမခ
ှု င်ဵ ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ၏ အဓိ
်ရှိသညဴ် နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ

(ဂ) နိုင်ငဳခခာဵအဓိ

အ

ျေိုဵစီဵပွာဵရှိသညဴ် နိုငင
် တ
ဳ ွင်

ို ဆိုသည်။

မဟုတ်သညဴ် လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ

ေဆာင်ရွ

(စ)တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵခွငတ
် ည်ရှိရာနိုငင
် ဳရှိ နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ
လူမွဲမှုခင်ဵ

်ေနသညဴ် ပုဒမ
် ခွဲ

မှုခင်ဵမဟုတ်သညဴ်

ို ဆိုသည်။

(ဃ) နိုင်ငဳခခာဵ
လုပ်ငန်ဵ

်သိမ်ဵရန်အလို္ဓငှာ

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် မှုခင်ဵမျောဵလည်ဵ ပါဝင် သည်။

(ခ) နိုင်ငဳခခာဵအဓိ
ေဆာင်ရွ

ီဵ

ို ဆိုသည်။

ိုယ်စာဵလှယ် ဆိုသည်မှာ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စရပ်မျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ သို္ဓမဟုတ်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရန် သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵမျောဵတွင်

ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ
အဖွဲ့အစည်ဵ

ိုဆိုသည်။ ယင်ဵစ

်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ်

ာဵရပ်တွင် ယာယီအာဵခဖငဴ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵခခင်ဵခဳရသညဴ်

လူပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(င) နိုင်ငဳခခာဵတရာဵရုဳဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ

ို လ

်ခဳေဆာင်ရွ

အခွင်ဴအာဏာရှိသညဴ် တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် အာဏာပိင
ု ်အဖွဲ့အစည်ဵ
(စ) လုပ်ငန်ဵခွင် ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ

ုန်စည် သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်သာဵအင်အာဵနှငတ
ဴ် စ်ဆငဴ် ခဖတ်သန်ဵ
လုပ်ေဆာင်သညဴ်ေနရာ
ဤအပိုင်ဵနှငဴ် သ
၃၇၀။ (

်ရန်

ို ဆိုသည်။
ို

ုန်သွယ်ခခင်ဵမဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အခဖစ်

ို ဆိုသည်။

်ဆိုင်ခခင်ဵ

) ဤအပိုငဵ် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵသည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် သ

်ဆိုငေ
် စရမည်-

(၁) နိုငင
် ခဳ ခာဵ လူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ နိုငင
် ခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵ
တစ်ဦဵ

အ

ူအညီေတာင်ဵခဳလာသညဴ်

ိုယ်စာဵလှယ်

ိစ္စ၊

(၂) ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵနှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵ၍ နိုင်ငခဳ ခာဵတိုင်ဵခပည်

ို အ

ူအညီေတာင်ဵခဳသညဴ်

ိစ္စ၊

(၃) ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵနှငဴ် နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတို္ဓ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒ အမပိုင်
ေဆာင်ရွ

်လျေ

် ရှိသညဴ်

(၄) ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ

ိစ္စ၊
်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ရန် ေတာင်ဵဆိုခွငဴ်ရှိသညဴ် နိုငင
် ဳခခာဵ

တိုင်ဵခပည်ရှိ မမီရှင် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအ
(ခ) ဤအပိုငဵ် ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေိုဵသ

်ဆိုင်သူမှ ေလျှာ

်မျောဵသည် ဘဏ်မျောဵ၊ ေငွေရဵေ

လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် နိုငင
် ဳေတာ်သမ္မတ

်ထာဵသညဴ်

ိစ္စ။

ဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၊ အာမခဳ

အခါအာဵေလျော်စွာ အမိန့်ေ

ာ်ခငာစာခဖငဴ် သတ်မှတ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် မှုခင်ဵမျောဵနှငဴ် မသ

်ဆိုင်ေစရ။

နိုင်ငဳေတာ်၏ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာတာဝန်မျောဵ
၃၇၁။ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်
သ

်ေရာ

်သညဴ် အခပည်ခပည်ဆိုငရ
် ာသေဘာတူစာချေုပ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ

သေဘာတူညီချေ
ဆန့်

ျေင်

အဖွဲ့ဝင်အခဖစ်ပါဝင်မပီဵ အခခာဵနိုငင
် ဳ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ဳမျောဵနှငဴ် ချေုပ်ဆိုထာဵမပီဵ အာဏာ
်မျောဵ အရ ေဆာင်ရွ

်ရမညဴ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်၏ တာဝန်နှငဴ် ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ွဲလေ
ွဲ နလျှင် ထိအ
ု ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချေုပ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ

သေဘာတူညီချေ

်

လွှမ်ဵမိုဵေစရမည်။

စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိသညဴ် တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵ
၃၇၂။ နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵ

ို အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ၊ နိုငင
် ခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤအပိုင်ဵပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ
သို္ဓမဟုတ် ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်

်ခခင်ဵ

ို ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်

လွှအ
ဲ ပ်သညဴ် တရာဵရုဳဵ

ေဆာင်ရွ

်ပုိငခ
် ွငဴ်

ရှိေစရမည်။
ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအေနခဖငဴ် နိုင်ငဳခခာဵတိုင်ဵခပည်တွင်

်ရန်အာဏာ

၃၇၃။ နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ

်နိုင်ရန် သ

်ဆိုငသ
် ညဴ်နိုငင
် ခဳ ခာဵဥပေဒတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵ

သညဴ်အတိုင်ဵ ဤဥပေဒအရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵတွင် ေဆာင်ရွ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူအာဵ

်ေစနိုင်သည်။

အမျောဵခပည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒအရ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ
၃၇၄။ ေလျှာ

်ထာဵမှုတစ်ရပ်သည် နိုင်ငေ
ဳ တာ်၏ အမျောဵခပည်သူဆိုငရ
် ာမူဝါဒနှငဴ် ဆန့်

ဤအပိုင်ဵအရ စီရင်ပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိသညဴ် တရာဵရုဳဵသည် အဆိပ
ု ါေလျှာ
အခခာဵဥပေဒမျောဵအရ ေနာ

်ဆ

်တွဲအ

်ထာဵမှု

ူအညီမျောဵ ထပ်မဳေပဵခခင်ဵ

ျေင်

ွဲလေ
ွဲ နပါ

ိုခငင်ဵဆိုနိုင်သည်။

၃၇၅။ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်၏ အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒမျောဵအရ နိုငင
် ခဳ ခာဵ
ခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ဤအပိုင်ဵအရ
အန

ျွမ်ဵ

ျေငသ
် ူမှ ေနာ

်ဆ

်တွဲအ

ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ တရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲ

ူအညီ ထပ်မဳေပဵနိုငသ
် ညဴ် အာဏာ

ို

န့်သတ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

်အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုခခင်ဵ

၃၇၆။ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သေဘာရိုဵခဖငဴ် လို

်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အဓိပ္ပာယ်ေ

်နာေဆာင်ရွ

တစ်ေခပဵညီခဖစ်ေစခခင်ဵ တို္ဓ

်ခခင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵတို္ဓ

ုိ လ

ာ

်ယူရာတွင် နိုငင
် ဳတ

ာစဳနှုန်ဵမျောဵ

ို

်ေတွ့အသုဳဵချေရာတွင်

ုိ အေလဵထာဵထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။
အခန်ဵ (၃)

နိုင်ငဳခခာဵ
တို

်ရို

်ေလျှာ

၃၇၇။ နိုငင
် ခဳ ခာဵ
ေလျှာ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

်ထာဵခွငဴ်

်ထာဵခွငဴ်

ိုယ်စာဵလှယ်သည် ဤအပိုင်ဵအရ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာရှိသညဴ်တရာဵရုဳဵသို္ဓ တို

်

်ထာဵခွငဴ်ရှိသည်။

စီရင်ပိုင်ခွငဴ်

န့်သတ်ခခင်ဵ

၃၇၈။ နိုင်ငခဳ ခာဵ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
လုပ်ငန်ဵ

ိုယ်စာဵလှယ်

ဤအပိုငဵ် အရ စီရင်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာရှိသညဴ် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ဤအပိုင်ဵပါ

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ ေလျှာ

်ထာဵသည်ဆိုရုဳမျှခဖငဴ် နိုငင
် ဳရပ်ခခာဵရှိမမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဵဳ သည် ယင်ဵေလျှာ

စီရင် ပိုင်ခွငဴ်အာဏာနှင်ဴ သ
၃၇၉။ သတ်မှတ်စည်ဵ

မ်ဵချေ

လူမွဲမှုခင်ဵစတင်ေဆာင်ရွ

်ထာဵမှုမှအပ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵမျောဵ၏

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။

ဤဥပေဒအရ လူမွဲမခ
ှု င်ဵစတင်ရန် နိုင်ငဳခခာဵ
်မျောဵနှင်ဴ

ို

်ရန် ေလျှာ

ိုယ်စာဵလှယ်

်ညီလျှင် နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

ိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵသည် ဤဥပေဒအရ

်ထာဵခွငဴ်ရှိသည်။

ဤဥပေဒအရ လူမွဲမခ
ှု င်ဵတွင် နိုင်ငဳခခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

၃၈၀။ နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ ဤဥပေဒအရ မမီစာဵနှငပ
ဴ် တ်သ
မှုခင်ဵတွင် နိုငင
် ခဳ ခာဵသာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပါဝင်ေဆာင်ရွ

ဤဥပေဒအရ နိုင်ငဳခခာဵမမီရှင်မျောဵ
၃၈၁။ (

်ရို

ေလျှာ

်သညဴ်

်ခွငဴ်ရှိသည်။

်ထာဵခွငဴ်

) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဤဥပေဒနှင်ဴအညီ လူမွဲမှုခင်ဵတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူ သို္ဓမဟုတ် စတင်ေဆာင်ရွ

သူ နိုငင
် ခဳ ခာဵမမီရှင်မျောဵသည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ မမီရှင်မျောဵ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (
လည်ဵေ
ဒဏ်ေ

) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ဲဴသို္ဓ တန်ဵတူအခွငဴ်အေရဵ ရရှိေစရမည်။

်မျောဵသည် ဤဥပေဒပါ ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵ အဆငဴ်သတ်မှတ်ချေ

ာင်ဵ၊ နိုငင
် ဳခခာဵမှ အခွန်အခမျောဵ၊ လူမှုဖူလေ
ုဳ ရဵဆိုင်ရာေတာင်ဵဆိုချေ
ဵေငွမျောဵ အာဵ ခငင်ဵပယ်ပိုငခ
် ွငဴ်

ိုလည်ဵေ

အခွန်အခမျောဵ၊ လူမှု ဖူလုဳေရဵဆိုင်ရာေတာင်ဵဆိုချေ

ာင်ဵ ထိခို

်

ို

်မျောဵနှငဴ်

်ခခင်ဵမရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် နိုငင
် ခဳ ခာဵမှ

်မျောဵနှငဴ် ဒဏ်ေ

ဵေငွမျောဵအေပ္ဒ

ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵမှအပ နိုငင
် ခဳ ခာဵမမီရှင် တစ်ဦဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမှုသည် ဤဥပေဒအရ

်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဦဵစာဵေပဵမဟုတ်သညဴ် ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵ အဆငဴ်သတ်မှတ်ချေ

်ထ

်

မနိမဴ်ေစရ။
ဤဥပေဒအရ လူမွဲမခ
ှု င်ဵေဆာင်ရွ
၃၈၂။ (

်ခခင်ဵ

ို နိုင်ငဳခခာဵမမီရှင်မျောဵသို္ဓ အေ

) ဤဥပေဒအရ ဤနိုငင
် ဳရှိမမီရှင်မျောဵထဳ အေ

ာဵစာ

ို ဤနိုင်ငတ
ဳ ွင် အေ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ာဵရန်ရှိသညဴ်အခါတိုင်ဵ ယင်ဵအေ

ာင်ဵ

ာဵရန်ေနရပ်လိပ်စာမရှိသညဴ် မမီရှင်မျောဵ ထဳသို္ဓလည်ဵ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ေနရပ်လိပ်စာမသိရှိေသဵေသာ မမီရှငမ
် ျောဵထဳသို္ဓ အေ

ာင်ဵ

တရာဵရုဳဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

ာဵရန်အတွ

ထင်ခမင်ယူဆသည်မှအပ ထိအ
ု ေ

ာင်ဵ

ာဵစာ

်

်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။

(ခ) ထူဵခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵအရ အခခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵခဖငဴ်ေပဵပို္ဓပါ
တရာဵရုဳဵ

ာဵခခင်ဵ

ပို၍ သငဴ်ေလျော်သည်ဟု

ို နိုငင
် ခဳ ခာဵမမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသို္ဓ

ေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ သို္ဓေသာ် တရာဵဝင်ေတာင်ဵခဳစာ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအလာဵတူပစ
ုဳ ဳခဖငဴ် ေပဵပိရ
ု္ဓ န်
လိအ
ု ပ်ခခင်ဵမရှိေစရ။
(ဂ) လူမွဲမှုခင်ဵစတင်ေ
(၁) ေတာင်ဵဆိုမှု
မညဴ်ေနရာ

ာင်ဵ အေ
ို ေလျှာ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် ေအာ

်ထာဵရန်အတွ

် လုေ
ဳ လာ

်ပါအချေ

်မျောဵ ပါဝင်ရမည်-

်သညဴ်အချေ ိန်

ာလနှင်ဴ ေလျှာ

်ထာဵရ

ို သတ်မှတ်ေပဵခခင်ဵ၊

(၂) အာမခဳအ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမမ
ှု ျောဵ

ို ေလျှာ

်ထာဵရန် လို မလို

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပ ခခင်ဵ၊
(၃) နိုင်ငေ
ဳ တာ်၏တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်အရ ယင်ဵအေ
ေဖာ်ခပရမညဴ် အခခာဵေသာ လိအ
ု ပ်သညဴ်အချေ

် အလ

်မျောဵ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် ထညဴ်သွငဵ်

ို ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပခခင်ဵ။

အခန်ဵ (၄)
နိုငင
် ဳခခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ
၃၈၃။ (
မှုခင်ဵ

နိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵနှငဴ် သ

်သာခွငဴ်

ို အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ

်ထာဵခခင်ဵ

) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် နိုင်ငခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵခဳရသူသည် အဆိပ
ု ါ

ို အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) အရ ေလျှာ

်ထာဵသညဴ် ေလျှာ

(၁) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵစတင်ေ
ဆုဳဵခဖတ် ချေ
(၂) နိုငင
် ခဳ ခာဵ

်ထာဵနိုင်သည်။

်လာွှ နှင်ဴအတူ ေအာ

ာင်ဵနှင်ဴ နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ို ပူဵတွဲတင်ခပရမည်-

ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ

ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ

ာင်ဵ

်အထာဵလ

်ေနေ

ာင်ဵနှငဴ်

ာင်ဵ အတည်ခပုသညဴ် နိုင်ငခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵ၏

်မှတ်၊

(၃) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် သ
နိုငင
် ခဳ ခာဵ

်ပါတို္ဓ

်တာဝန်ခဳမိတ္တူမှန် သို္ဓမဟုတ်

နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵေဆာင်ရွ
အေထာ

ို အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ

ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ

်ေသခဳအေထာ

ာင်ဵနှငဴ်

်အထာဵမျောဵမရှိသညဴ်အခါ

နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵေဆာင်ရွ
အခခာဵသ
(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (
ပတ်သ

်ေနေ

်ေသခဳအေထာ
) အရ ေလျှာ

ာင်ဵ

ို တရာဵရုဳဵ

လ

်ခဳနိုင်သညဴ်

်အထာဵတစ်ရပ်ရပ်။
်ထာဵလွှာတွင် နိုင်ငခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်

် သညဴ် နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵအာဵလုဵဳ နှငဴ် သ

(ဃ) တရာဵရုဳဵသို္ဓတင်သွငဵ် သည်ဴ စာရွ

သိရှိထာဵသညဴ် မမီစာဵနှငဴ်

်ဆိုင်ေသာ ေဖာ်ခပချေ

စ
် ာတမ်ဵတိုင်ဵ

်လည်ဵ ပါဝင်ရမည်။

ို ခမန်မာဘာသာခပန်ဆိုချေ

်နှင်တ
ဴ

ွ ပူဵတွဲ

တင်ခပရမည်။
အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ယူရမညဴ်အချေ
၃၈၄။ (

) ပုဒ်မ ၃၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆုဳဵခဖတ်ချေ

ထာဵေသာ နိုငင
် ခဳ ခာဵ
နိုငင
် ခဳ ခာဵ
(

်မျောဵ

် သို္ဓမဟုတ် အေထာ

်အထာဵလ

်မှတ်တွင် ေဖာ်ခပ

ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပါ

ိုယ်စာဵလှယ်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ နှငဴ် ယင်ဵတွငေ
် ဖာ်ခပထာဵေသာ မှုခင်ဵသည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ

) ပါ နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵခဖစ်ေ

ာင်ဵ တရာဵတရုဳဵ

(ခ) အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ

်လာွှ

ို ေထာ

မှတ်ယန
ူ ိုင်သည်။

်ခဳတင်ခပသညဴ် စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵသည်

ဥပေဒနှငဴ်အညီ ခပုလုပ်ထာဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုလုပ်ထာဵသည်ခဖစ်ေစ စစ်မှန်သည်ဟု တရာဵရုဳဵ
မှတ်ယခ
ူ ွင်ရ
ဴ ှိသည်။
(ဂ) ဆန့်

ျေင်

ွဲလွဲသညဴ်သ

်ေသခဳချေ

သို္ဓမဟုတ် တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလနှငဴ်သ

၃၈၅။ (

အ

ျေင်ေစဘဲ ေအာ

်မျောဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှင် နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ို အသိအမှတ်ခပုရမည်) ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
ဴ ိုချေ

်အတွင်ဵ

်သညဴ် မှုခင်ဵခဖစ်ခခင်ဵ၊

(၂) အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ
အတွင်ဵ

်

်ပါအချေ

(၁) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵသည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ (
ျေေရာ

ယ်

ျေိုဵစီဵပွာဵရှိရာေနရာဟု မှတ်ယူရမည်။

ို အသိအမှတ်ခပုရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ

) ပုဒ်မ ၃၇၄ နှငဴ် မဆန့်

လူမွဲမှုခင်ဵ

မမီစာဵ၏ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် ရုဳဵခန်ဵတည်ေနရာ

်ဆိုင်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵမျောဵခဖစ်လျှင် ထိမု မီစာဵအမှန်တ

ေနထိင
ု ်ရာေနရာ သည် ၎င်ဵ၏အဓိ
နိုင်ငဳခခာဵတရာဵစီရင်မှု

်မရှိပါ

ျေေရာ

်ထာဵသညဴ် နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ)

်သညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵခဖစ်ခခင်ဵ၊

(၃) ေလျှာ

်ထာဵလွှာသည် ပုဒ်မ ၃၈၃ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)၏ သတ်မှတ်ချေ

(၄) ေလျှာ

်ထာဵလွှာ

(ခ) နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵ
(၁) မမီစာဵ၏ အဓိ
နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

အ

်မျောဵနှငဴ် ညီညွတ်ခခင်ဵ၊

ို ပုဒ်မ ၃၇၂ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်သွငဵ် ခဲဴမပီဵ ခဖစ်ခခင်ဵ။
ို ေအာ

်ပါအတိုင်ဵ အသိအမှတ်ခပုရမည်-

ျေ ိုဵစီဵပွာဵရှိသညဴ် နိုငင
် ဳတွင် ေဆာင်ရွ

်လျေ

်ရှိလျှင်

လူမွဲမှုခင်ဵ၊

(၂) ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ
် ခွဲ (စ)ပါ မမီစာဵ၏ လုပ်ငန်ဵခွင် တည်ရှိရာေနရာတွင် ေဆာင်ရွ
နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

်လျေ

်ရှိလျှင်

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵ၊

(ဂ) နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ

်လာွှ

ို ေဆာလျေငစ
် ွာ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရမည်။

(ဃ) အသိအမှတ်ခပုရန် အေ
သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲသွာဵေ
သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ

ာင်ဵရင်ဵအာဵလုဵဳ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသသည် မရှိေတာဴေ

ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ

ာင်ဵ

်လျှင် အဆိပ
ု ါအသိအမှတ်ခပုမှုအာဵ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ

ို ပုဒ်မ ၃၈၃၊ ၃၈၄၊ ၃၈၅ နှငဴ် ၃၈၆ တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ပိတ်ပင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
ေနာ

်ဆ

်တွဲအချေ

်အလ

်

၃၈၆။ နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵတစ်ရပ်အာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် စတင်ေလျှာ
ေအာ

်ပါအေခခ အေနမျောဵခဖစ်ေပ္ဒလျှင် နိုငင
် ခဳ ခာဵ

်ထာဵချေိန်မှစ၍

ိုယ်စာဵလှယ်သည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ချေ

်ချေင်ဵ

တင်ခပရမည်(

) အသိအမှတ်ခပုထာဵသည်ဴ နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵ၏အေခခအေန သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵ
အခဖစ် ခန့်ထာဵမှုအေခခအေနတွင် အဓိ

ိုယ်စာဵလှယ်

ျေေသာ ေခပာင်ဵလဲမခှု ဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ၊

(ခ) အခခာဵနိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတစ်ခုခုတွင်လည်ဵ ထိမု မီစာဵပါဝင်ေနေ

ာင်ဵ နိုင်ငခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်

သိရှိလာခခင်ဵ။
နိုင်ငဳခခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ
၃၈၇။ (
အ

) နိုင်ငခဳ ခာဵ
ျေိုဵစီဵပွာဵ

ေလျှာ

ို

ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ
ာ

ွယ်ရန် အေရဵတက

်ထာဵချေ

်သာခွငဴ်

မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ

်အရ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ၏
်ပါတို္ဓ

ို ေပဵနိုငသ
် ည်-

(၂) ပစ္စည်ဵ၏သေဘာသဘာဝအရ ပျေ
်ပျေ

်သာခွငဴ်

်လွှာအာဵ ဆုဳဵခဖတ်မပီဵသညဴ်အချေန
ိ ်အထိ ေအာ

(၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ
အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် ထိခို

်အေပ္ဒ ေပဵအပ်နိုင်သညဴ် သ

ီဵ လိုအပ်သညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် အသိအမှတ်ခပုေပဵရန်

်လွှာတင်သွင်ဵချေိန်မှစ၍ အဆိုပါေလျှာ

အပါအဝင် ယာယီသ

်ထာဵချေ

်ခခင်ဵ

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ၊

်စီဵလွယ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် တန်ဖိုဵ

ျေလွယ်ေသာ သို္ဓမဟုတ်

်စီဵလွယ်ေသာ နိုငင
် ဳေတာ်တွငရ
် ှိသညဴ်
ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ စီမဳခန့်ခွဲရန် သို္ဓမဟုတ်

ေရာင်ဵချေရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ထာဵေသာအခခာဵသူ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ

အပ်နှဳခခင်ဵ၊
(၃) ပုဒ်မ ၃၈၉ ပုဒမ
် ခွဲ(

)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃)၊ (၄) နှငဴ် (၇) တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ သ

်သာခွင်ဴ

တစ်ရပ်ရပ်။
(ခ) ဤဥပေဒအရ အေ
ေဆာင်ရွ

ာင်ဵ

ာဵစာေပဵပို္ဓရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်နာ

်နိုင်သည်။

(ဂ) ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် သ

်သာခွင်အ
ဴ ာဵ ပုဒ်မ ၃၈၉ ပုဒ်မခွဲ (

မရှိလျှင် အသိအမှတ်ခပုရန်ေလျှာ
သ

်မျောဵနှငဴ်အညီ လို

်သာ ခွငဴ်သည် ရပ်စဲေစရမည်။

်ထာဵမှု

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၆) အရ ထပ်မဳခွင်ခဴ ပုခခင်ဵ

ို ဆုဳဵခဖတ်မပီဵသညဴ်အခါ ဤပုဒ်မအရ ခွငဴ်ခပုထာဵသညဴ်

(ဃ) ေတာင်ဵဆိုသညဴ်သ
အေနှာငဴ်အယှ

်သာခွင်ဴသည် နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ

လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်

် ခဖစ်ေစလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ
် အရ ေလျှာ

်ထာဵသညဴ် သ

်သာခွငဴ်

ို

ခငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
နိုင်ငဳခခာဵအဓိ
၃၈၈။ (

လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ၏ အ

) နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

ျေိုဵသ

်ေရာ

လူမွဲမခ
ှု င်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ-

(၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ၊ အခွင်ဴအေရဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵနှငဴ် ပတ်သ
လူမွဲ ခဳယူခခင်ဵဆိုငရ
် ာမှုခင်ဵမျောဵ စတင်ေဆာင်ရွ
ဆ

်လ

်မှုမျောဵ

်ေဆာင်ရွ

်သညဴ် အခခာဵမှုခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

်ခခင်ဵတို္ဓသည် ဆိုင်ဵငဳဴေစ ရမည်၊

(၂) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ
(၃) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်

်ခခင်ဵ

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵသညဴ်၊ ေ

ို ဆိုင်ဵငဳဴေစရမည်၊

ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ေစသညဴ် သို္ဓမဟုတ်

အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲသညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵသည် ရပ်ဆိုင်ဵေစရမည်။
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

န့်သတ်ခခင်ဵ၊ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵနှင်ဴ ရပ်ဆိုငဵ် ခခင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ ခပင်ဆင်

ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အဆုဵဳ သတ်ခခင်ဵတို္ဓသည် ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေပ္ဒေပါ

်မျောဵအရ

်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵနှငဴ် ရပ်ဆိုငဵ် ခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် တူညီသည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

(ဂ) မမီစာဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵဆိုသညဴ် သ
အတိုငဵ် အတာ အထိမှအပ ပုဒမ
် ခွဲ (
သို္ဓမဟုတ် လူမွဲမှုခင်ဵစတင် ေဆာင်ရွ
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သာခွင်ဴအာဵ

ာ

ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ

်ရန် လိအ
ု ပ်သညဴ်

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) သည် အခခာဵအေရဵယူေဆာင်ရွ
်ရန် အခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵ

ို ထိခို

်ရန်

်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

်မျောဵသည် ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵ စတင်ေဆာင်ရွ

်ရန်

ေတာင်ဵဆိုပုိငခ
် ွငဴ် အခွငဴ်အေရဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု င်သွငဵ် နိုင်သညဴ်
အခွင်ဴအေရဵ

ို မထိခို

နိုင်ငဳခခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ
၃၈၉။ (

်ေစရ။

ို အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵအေပ္ဒ ေပဵအပ်သညဴ်သ

) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ

်သာခွငဴ်

ို အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

လူမွဲမခ
ှု င်ဵတွင်ခဖစ်ေစ၊

နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမခ
ှု င်ဵတွငခ် ဖစ်ေစ မမီစာဵ၏ပစ္စည်ဵ သို္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ၏

အ

ို

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ာ

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ

ွယ်ရန်လုိအပ်လျှင် နိုငင
် ဳခခာဵ
်ပါ သ

ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ

်သာခွငဴ်မျောဵအပါအဝင် သငဴ်ေလျော်သညဴ် သ

်ထာဵချေ

်အရ

်သာခွင်တ
ဴ စ်ရပ်ရပ်

ို

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်(၁) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) အရ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵခခင်ဵမရှိေသဵလျှင် မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵ၊

အခွင်ဴ အေရဵ၊ တာဝန်၊ တာဝန်ရိှမှုမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အခခာဵအေရဵယူေဆာင်ရွ
လူမွဲမှုခင်ဵစတင် စွဲဆိုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆ
(၂) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒ်မခွဲ (

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

်မှု သို္ဓမဟုတ်

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ၊

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) အရ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵခခင်ဵမရှိေသဵသညဴ် မမီစာဵ၏

ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် အတည်ခပုေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ၊

(၃) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ
် ခွဲ (
ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု
စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ
(၄) သ

) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၃) အရ ရပ်ဆိုငဵ် ထာဵခခင်ဵ မရှိေသဵသညဴ် မမီစာဵ၏

ို လွှေ
ဲ ခပာင်ဵခခင်ဵ၊ ေ
ို ရပ်ဆိုင်ဵခခင်ဵ၊

်ေသစစ်ေမဵရန်နှငဴ် သ

လုပ်ငန်ဵ

ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ေစခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်

်ေသခဳချေ

်ရယူရန် ခွငဴ်ခပုေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

ိစ္စရပ်မျောဵ၊ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျောဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အချေ

် အလ

်မျောဵ

လွှဲေခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ၊
(၅) နိုငင
် ဳေတာ်အတွငဵ် ရှိ မမီစာဵပိုငပ
် စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ

စီမဳခန့်ခွဲရန် သို္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာ အခခာဵသူ သို္ဓမဟုတ်
နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ အပ်နှဳခခင်ဵ၊

(၆) ပုဒ်မ ၃၈၇ ပုဒမ
် ခွဲ (

) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ခွငဴ်ခပုထာဵသညဴ် ဆိုင်ဵငဳဴ

(၇) နိုငင
် ေ
ဳ တာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ေနာ

်ဆ

်တွဲသ

(ခ) နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ

်သာခွငဴ်

ျွမ်ဵ

ာလ

ျေင်သူ

ို တိုဵခမှင်ခဴ ခင်ဵ၊

ေဆာင်ရွ

ို ေပဵခခင်ဵ။

လူမွဲမှုခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ

အသိအမှတ်ခပုသညဴ် အခါတွင် တရာဵရုဳဵသည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ မမီရှင်မျောဵ၏ အ
လုေ
ဳ လာ
ေလျှာ

်စွာ အ
်ထာဵချေ

ာအ

်နိုင်သညဴ်

ွယ်ေပဵထာဵသည်ဟု ေ

ျေနပ်ပါ

နိုငင
် ဳခခာဵ

်အရ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဵဳ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်၏
ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ စီမဳခန့်ခွဲရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာ အခခာဵသူ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ

အပ်နှဳနိုင်သည်။
(ဂ) နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမခ
ှု င်ဵ၏

ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ ဤပုဒမ
် အရ သ

်သာခွငဴ်

ေပဵရာတွင် ထိလ
ု ူမွဲမှုခင်ဵတွင် ဤဥပေဒအရ စီမဳခန့်ခွဲသငဴ်ေသာ လူမွဲပုိငပ
် စ္စည်ဵစာရင်ဵနှငဴ်
ဆ
အချေ

်စပ်ေနသညဴ် သ
်အလ

်မျောဵ

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် အခခာဵအ
၃၉၀။ (

်သာခွငဴ် ခဖစ်ေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိမ
ု ှုခင်ဵတွင် လိအ
ု ပ်သညဴ်

ို စီမဳခန့်ခွဲသငဴ်ေ
ျေိုဵသ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

်ဆိုင်သူမျောဵအာဵ

) ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ၃၈၉ အရ သ

ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) အရသ

်သာခွငဴ်

ွယ်ေပဵထာဵမပီဵခဖစ် ေ

ျေနပ်ရမည်။

ွယ်ခခင်ဵ

်သာခွင်ေ
ဴ ပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵခပုရာတွင် တရာဵရုဳဵသည်

မမီစာဵအပါအဝင် မမီရှငမ
် ျောဵနှငဴ် အခခာဵအ
ာ

ာ

ေ

ာင်ဵ ေ

(ခ) ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ၃၈၉ အရ သ
သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

မ်ဵချေ

ျေ ိုဵသ

်ဆိုင်သူမျောဵ၏ အ

ို လုေ
ဳ လာ

်စွာ

်မျောဵ

ို ခွငဴ်ခပုရာတွင် တရာဵရုဳဵ

ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် သ
သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳ ခာဵ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ျေနပ်ရမည်။
်သာခွင်တ
ဴ စ်ရပ်ရပ်

ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ

်ထာဵချေ

ို

်သာခွငဴ်အရ အ

ျေ ိုဵထိခို

်သူ

်အရခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ၏ ဆင်ခခင်တုဳ

တရာဵအရခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ သည် အဆိပ
ု ါသ

်သာခွငဴ်

ို ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည် သို္ဓမဟုတ်

ရပ်စဲနိုင်သည်။
မမီရှင်မျောဵ၏ အ

ျေိုဵနစ်နာပျေ

်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုခဖစ်ေစမညဴ် ေဆာင်ရွ

်ချေ

်မျောဵ

ို ေရှာင်ရှာဵရန် ေဆာင်ရွ

်

မှုမျောဵ
၃၉၁။ (

) နိုငင
် ဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ မမီရှငမ
် ျောဵ၏ အ

နစ်နာေစေသာ ခပုလုပ်မှုမျောဵအာဵ အ
ဤဥပေဒအရ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်

ျေိုဵသ
ျွမ်ဵ

်ေရာ

်

်ခွငဴ်မျောဵ

ို

ရရှိေစရမည်။

်ချေ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵခဖစ်သညဴ်

်တစ်ရပ်သည် ဤဥပေဒအရ နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

စီမဳခန့်ခွဲရမညဴ် လူမွဲ ပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ

်စပ်ေနေ

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိ လူမွဲမခ
ှု င်ဵတွင် နိုင်ငဳခခာဵ
၃၉၂။ နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ

ို ထိခို

်မှုမရှိေစရန် သို္ဓမဟုတ် ေရှာင်ရှာဵရန်

ျေင်သူရရှိနိုင်ေသာ အေရဵယူေဆာင်ရွ

(ခ) နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵတစ်ရပ်သည် နိုငင
် ဳခခာဵအဓိ
အေရဵယူ ေဆာင်ရွ

ျေ ိုဵစီဵပွာဵမျောဵ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

ိုယ်စာဵလှယ်

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမခ
ှု င်ဵ၌

ေ

ျေနပ်ရမည်။

ဝင်ေရာ

်ေဆာင်ရွ

ို အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

နိုငင
် ခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်သည် မမီစာဵ

ေဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

ိစ္စတွင်

်ခခင်ဵ

်မျောဵနှငဴ်

ို

်ညီပါ

အမှုသည်အခဖစ်ပါဝင်သညဴ် မည်သညဴ်လူမွဲမှုခင်ဵတွင်မဆို ပါဝင်
အခန်ဵ (၅)

နိုင်ငဳခခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵ၊ နိုင်ငဳခခာဵ
နိုင်ငဳခခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳခခာဵ
ေဆာင်ရွ
၃၉၃။ (

ခ် ခင်ဵနှငဴ် တို

်ရို

်ဆ

်သွယ်ေဆာင်ရွ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်ရှိ တရာဵရုဳဵတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵ
ိစ္စမျောဵ၌ နိုငင
် ဳေတာ်ရှိတရာဵရုဳဵသည် နိုင်ငခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှ တို

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ဆ

ျွမ်ဵ

်ရို

်ခဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ်

ျေင်သူမှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ

်ရမည်။

(ခ) နိုင်ငေ
ဳ တာ်ရှိတရာဵရုဳဵသည် နိုငင
် ခဳ ခာဵတရာဵရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် နိုငင
် ခဳ ခာဵ
ဆ

်သွယ်ခွင်ဴရှိသ

ဲဴသို္ဓ လိအ
ု ပ်သညဴ်အ

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵအ
၃၉၄။ (
ျွမ်ဵ

ျေင်သူသည် တရာဵရုဳဵ၏ က

ီဵ

ျွမ်ဵ

ိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ တို

်မျောဵ

်ရို

်

ို ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်ရ
ဴ ှိသည်။

ျေင်သူနှငဴ် နိုင်ငဳခခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳခခာဵ
်ခခင်ဵနှငဴ် တို

်ရို

်ဆ

်သွယ်ခခင်ဵ

ိစ္စမျောဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ပ်မှုခဖငဴ် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ

နိုငင
် ခဳ ခာဵ တရာဵရုဳဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳ ခာဵ
် ရမည်။

ူအညီနှင်ဴ သတင်ဵအချေ

ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်

ေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

်သွယ်ခခင်ဵ

) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳ ခာဵ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှ တို

်ရာတွင်
်ရို

်ပူဵေပါင်ဵ

(ခ) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်
ျွမ်ဵ

ျေင်သူသည် တရာဵရုဳဵ၏က

ိစ္စမျောဵ၌ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ီဵ

ပ်မှုခဖငဴ် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ

နိုငင
် ခဳ ခာဵ တရာဵရုဳဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳ ခာဵ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် ဆ

(

်သွယ်ေဆာင်ရွ

်ခွင်ရ
ဴ ှိသည်။

်မှုနည်ဵလမ်ဵမျောဵ

၃၉၅။ ပုဒ်မ ၃၉၃ နှငဴ် ပုဒ်မ ၃၉၄ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်ပဵူ ေပါင်ဵေဆာင်ရွ
ေအာ

်ရာတွင်

်ပါသငဴ်ေလျော်ေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုခုခဖငဴ် အေ

်မှု

ို

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

) လူပုဂ္ဂိုလ် သို္ဓမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵ၏ ညွှန်

ာဵချေ

်ေစနိုငသ
် ည်-

်နှငအ
ဴ် ညီ ေဆာင်ရွ

်ေစရန်

ခန့်အပ် ခခင်ဵ၊
(ခ) တရာဵရုဳဵ
ေခပာ

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျောဵခဖငဴ် အချေ

ီဵ

်မျောဵ

ို ဆ

်သွယ်

ာဵခခင်ဵ၊

(ဂ) မမီစာဵပိုငပ
် စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ
က

်အလ

ပ်ရာတွင်လည်ဵ ေ

ိစ္စမျောဵ

ို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်လည်ဵေ

ာင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

(ဃ) လူမွဲမခ
ှု င်ဵမျောဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ
အတည်ခပု ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အေ

်ခခင်ဵ၊

်ရာ၌ တရာဵရုဳဵမျောဵအ

ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ

(င) မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် တစ်မပိုင်တည်ဵေဆာင်ရွ
ေဆာင်ရွ

ာင်ဵ၊

ာဵ သေဘာတူညီချေ

်ခဖငဴ်

်ခခင်ဵ၊
်ေနသညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵမျောဵ၌ ပူဵေပါင်ဵ

်ခခင်ဵ၊

(စ) ခပည်ေထာင်စုတရာဵသူက
ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွ

ီဵချေုပ်

အခါအာဵေလျော်စွာ သတ်မှတ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ

်ခခင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
တစ်မပိုင်တည်ဵ ေဆာင်ရွ

နိုင်ငဳခခာဵအဓိ

လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ

၃၉၆။ နိုငင
် ဳခခာဵအဓိ

်ေနသညဴ် လူမွဲမခ
ှု င်ဵမျောဵ

ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ

် ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵစတင်ခခင်ဵ

လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ

သာလျှင် ဤဥပေဒအရ မှုခင်ဵ

ို စတင်ေဆာင်ရွ

် နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွင်ဵ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵရှိမှ

်နိုင်သည်။ လူမွဲမှုခင်ဵသည်

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ရှိသညဴ် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွငသ
် ာသ

်ေရာ

်ေစရမည်။ သို္ဓရာတွင်

ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵ အေပ္ဒတွင် စီမဳခန့်ခွဲရမညဴ် မမီစာဵပိုင် အခခာဵပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၃၉၃၊
၃၉၄ နှငဴ် ၃၉၅ တို္ဓအရ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ
သ

်ေရာ

်ရန် လိုအပ်သညဴ် အတိုငဵ် အတာထိသာ

်ေစရမည်။

ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ

်သညဴ်လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအ

ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ

၃၉၇။ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒ ဤဥပေဒအရ လူမွဲမှုခင်ဵနှငဴ် နိုငင
် ဳခခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵတို္ဓ တစ်မပိုင်တည်ဵ
ေဆာင်ရွ

်ေနလျှင် ေအာ

်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

၃၉၅ တို္ဓအရ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ

်မျောဵ
်ရမည်-

ို လို

်နာလျေ

် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၃၉၃၊ ၃၉၄ နှငဴ်

(

) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ၌ လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွ

်ထာဵသညဴ်အချေ ိန်တွင်

်ေနပါ

(၁) ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵအပ်သညဴ် သ
လူမွဲမှုခင်ဵ နှငဴ် မဆန့်

်သာခွငဴ်သည် နိုင်ငေ
ဳ တာ်အတွင်ဵရှိ

ျေငေ
် စရ၊

(၂) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ နိုငင
် ဳေတာ်အတွငဵ် နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ
အသိအမှတ်ခပုပါ

ပုဒ်မ ၃၈၈ နှငဴ် သ

(ခ) နိုင်ငခဳ ခာဵလူမွဲမခ
ှု င်ဵ
ေလျှာ

်ထာဵမပီဵေနာ

လူမွဲမှုခင်ဵအခဖစ်

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ

် သို္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ခပုရန်

် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် ၌ လူမွဲမှုခင်ဵ

ို စတင်စွဲဆိုလျှင်-

(၁) ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ခွငဴ်ခပုခဲဴသညဴ်သ
ယင်ဵ သ

-

်သာခွငဴ်သည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ရှိ လူမွဲမခ
ှု င်ဵနှင်ဴ

ို

်သာခွငဴ်အာဵ ခပန်လည်သုဳဵသပ်ရမည်။
်ညီမှုမရှိလျှင် လိုအပ်သလို ခပင်ဆင်ခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵခပုရမည်၊
(၂) နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမွဲမှုခင်ဵသည် နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ
ို

်ညီမှု မရှိလျှင် ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ
် ခွဲ (

လူမွဲမှုခင်ဵခဖစ်မပီဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ရှိ လူမွဲမခ
ှု င်ဵနှငဴ်
) အရ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵနှငဴ် ရပ်ဆိုငဵ် ခခင်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၃၈၈

ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) နှငအ
ဴ် ညီ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵနှငဴ် ရပ်စဲခခင်ဵခပုလုပ်ရမည်။
(ဂ) နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမခ
ှု င်ဵ၏

ေပဵခခင်ဵ၊ ယင်ဵသ

ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ ဤဥပေဒအရ သ

်သာခွငဴ်အာဵ တိုဵချေဲ့ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵခပုရာတွင် ထိလ
ု ူမွဲမှုခင်ဵ၌

ဤဥပေဒအရ စီမဳခန့်ခွဲသင်ဴေသာ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵနှင်ဴ ဆ
သ

်သာခွင်ခဴ ဖစ်ေ

စီမဳခန့်ခွဲသငဴ်ေ
တစ်ခုထ

ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ

ေ

်ပိုေသာ နိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵတွင် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ
ပ
် ို၍ စွဲဆိုေဆာင်ရွ

) နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ

လူမွဲမှုခင်ဵ၏

ိုယ်စာဵလှယ်

နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

လူမွဲ မှုခင်ဵနှငဴ် မဆန့်

(ခ) နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ

်ထာဵမပီဵေနာ

်သာခွင်ဴသည် နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵခပုရမည်၊

ို လို

်နာလျေ

် တရာဵရုဳဵသည်

်ရမည်-

် နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ

မဟုတ်သညဴ်
်သာခွငဴ်သည်

ျေငေ
် စရ၊
ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ
် နိုငင
် ဳခခာဵအဓိ

၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ခွငဴ်ခပုခဲဴသညဴ် သ
ယင်ဵသ

ို

်ခခင်ဵ

ို ပုဒ်မ ၃၈၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵသညဴ် သ

မဟုတ်သည်ဴ လူမွဲမခ
ှု င်ဵ

အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ

်မျောဵ

ိစ္စမျောဵ၌ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် နိုငင
် ခဳ ခာဵလူမမ
ွဲ ှုခင်ဵ

်လျှင် ေအာ

လူမွဲမှုခင်ဵ

် အလ

ျေနပ်ရမည်။

ပုဒ်မ ၃၉၃၊ ၃၉၄၊ ၃၉၅ နှင်ဴ ၃၉၆ အရ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ
(

်စပ်ေနသညဴ်

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထိမ
ု ှုခင်ဵတွင် လိအ
ု ပ်သညဴ်အချေ

၃၉၈။ ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်
တစ်ခုထ

်သာခွင်ဴ

လူမွဲမှုခင်ဵ

် သို္ဓမဟုတ် ထိုလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ
ို အသိအမှတ်ခပုလျှင် ပုဒ်မ

်သာခွင်ဴအာဵ ခပန်လည်သုဳဵသပ်ရမည်။

လူမွဲမှုခင်ဵနှငဴ်

ို

်ညီမှုမရှိလျှင် လိအ
ု ပ်သလို ခပင်ဆင်ခခင်ဵ

(ဂ) နိုင်ငခဳ ခာဵအဓိ
အဓိ

မဟုတ်သည်ဴ လူမွဲမခ
ှု င်ဵတစ်ရပ်အာဵ အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ

် အခခာဵနိုင်ငခဳ ခာဵ

မဟုတ်သညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ ထပ်မဳအသိအမှတ်ခပုခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵ၌

ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်ေပဵရန်အလို္ဓငှာ သ

်သာခွင်ေ
ဴ ပဵအပ်ခခင်ဵ၊ ယင်ဵသ

်သာခွငဴ်အာဵ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵခပုနိုငသ
် ည်။
နိုင်ငဳခခာဵအဓိ
၃၉၉။ ဆန့်

ျေင်

လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ
ွဲလွဲသညဴ် သ

်ေသခဳအေထာ

စတင်ရန်အလို္ဓငှာ နိုငင
် ခဳ ခာဵအဓိ
မေပဵဆပ်နိုင်သူဟု သ

ို အေခခခဳ၍ ေ

်အထာဵမရှိပါ

ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ဟု မှတ်ယူခခင်ဵ

ဤဥပေဒအရ မှုခင်ဵတစ်ရပ်အာဵ

လူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵသည် မမီစာဵသည် ေ

ဵမမီ

်ေသထင်ရှာဵမပီဵ ခဖစ်ေစရမည်။

တစ်မပိုင်တည်ဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ

်ေနသညဴ် လူမမ
ွဲ ှုခင်ဵမျောဵတွင် ေငွေပဵေချေခခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ

၄၀၀။ အာမခဳထာဵရှေ
ိ သာ ေတာင်ဵခဳပင
ို ခ
် ွင်န
ဴ ှင်ဴ ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵဆိုခွင်ဴ

ို မထိခို

်ေစဘဲ နိုင်ငခဳ ခာဵ

တိုင်ဵခပည်တစ်ခပည်၏ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် စွဲဆိုသညဴ်
လူမွဲမှုခင်ဵမမီရှင်သည် အခခာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်တူညီသညဴ် မမီရှငမ
် ျောဵထ
ပို၍ေငွလ

်ခဳရရှိမပီဵ ခဖစ်လျှင် ထိမု မီစာဵနှင်ပ
ဴ တ်သ

တူညီေသာ ေတာင်ဵဆိုခွင်ဴ အတွ

် အချေ ိုဵအစာဵအရ

်သညဴ် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်တွင် စွဲဆိုသညဴ် လူမွဲမှုခင်ဵတွင်

် ထပ်မဳေတာင်ဵဆိုပုင
ိ ်ခွင်မ
ဴ ရှိေစရ။
အပိုင်ဵ (၁၁)
အေထွေထွခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

အခန်ဵ (၁)
စီရင်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
တရာဵရုဳဵမျောဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ
၄၀၁။ ဤဥပေဒအရ စီရင်ပင
ို ်ခွငဴ်အာဏာရှိေသာတရာဵရုဳဵသည် တိုင်ဵေဒသက

ီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်

သို္ဓမဟုတ် ခပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ခဖစ်သည်။ သို္ဓရာတွင် ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည်
ခရိုင်တရာဵရုဳဵ တစ်ရုဳဵရုဳဵသို္ဓ စီရင်ပိုငခ
် ွငဴ်အာဏာအပ်နှငဵ် နိုင်သည်။
ရဲအေရဵမပိုင်သညဴ်အမှုမျောဵ
၄၀၂။ ဤဥပေဒပါ ရာဇဝတ်မှုအာဵလုဵဳ သည် ရဲအေရဵယူပိုင်ခွင်မ
ဴ ရှိေသာ အမှုမျောဵခဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
အယူခဳမှုမျောဵနှငဴ် အယူခဳရန်အတွ
၄၀၃။ (
လ

် စီရင်ပိုင်ခွငဴ်

) ဤဥပေဒအရ ချေမှတ်ေသာ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တစ်ရပ်ေ
်ခဳရရှိမပီဵေနာ

အယူခဳ ဝင်ေရာ

် အလုပ်လုပ်

် ၃၀ ရ

်အတွင်ဵ သ

်ဆိုင်ရာစီရင်ပိုင်ခွင်ရ
ဴ ှိ တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်နိုငသ
် ည်။

(ခ) သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်
အေ

ိုင်ရ

ာငဴ် နစ်နာသူသည် ထိုအမိန့်

ာလအတွင်ဵ အယူခဳတင်သွငဵ် ရန် ပျေ

ာင်ဵ ရှိသည်ဟု ယုဳ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ည်ပါ

ာလ ေ

သ

်

ွ

်ခခင်ဵမှာ လုေ
ဳ လာ

်ဆိုငရ
် ာတရာဵရုဳဵသည် အယူခဳေလျှာ

ျော်လွန်၍ တင်သွငဵ် ခခင်ဵ

ို လ

်ေသာ

်လွှာအာဵ

်ခဳနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင်

ို

ထပ်မဳခွင်ခဴ ပုေသာ
ရ

်ထ

်ေ

ာလသည် ေနာ

်ထပ် အလုပ်လုပ်

ိုင်ရ

် ၃၀

ျော်လွန်ခခင်ဵမရှိေစရ။
အခန်ဵ (၂)
မှုခင်ဵမျောဵေဆာင်ရွ

အချေ ို့ေသာမှုခင်ဵ
၄၀၄။ (
ပျေ

ိစ္စမျောဵတွင် တရာဵရုဳဵ

သ

်ခခင်ဵ

်သာခွငဴ်ေပဵအပ်နိုင်သညဴ် အခွငဴ်အာဏာ

) ဤဥပေဒအရ တာဝန်ရိှမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငစ
ဴ် ပ်လျေဉ်ဵသညဴ်
်

ွ

်မှု၊ ဆန့်

ျေင်ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵ၊ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ အေပ္ဒ ေဆာင်ရွ
ေဖာ

်ဖျေ

်မှုမျောဵ အတွ

်ေပဵရမညဴ် တာဝန်

် စွဲဆိုေဆာင်ရွ

်သညဴ်မှုခင်ဵ

ယုဳ

်ေပဵရမညဴ်တာဝန်အာဵ ချေ ိုဵေဖာ

ည်အပ်နှဳေရဵေဖာ

်ဖျေ

သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေလျော်
ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

ေဖာ

်ဖျေ

်မှုမျောဵအတွ

် တာဝန်ရိေ
ှ

်ဆိုင်သညဴ်

(ခ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵနှင်ဴ သ

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်
ယုဳ

ည်အပ်နှဳေရဵေဖာ

ယုဳ

ည်ရန် အေ

်ဖျေ

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မ်ဵချေ

ွ

်မှုမျောဵအတွ

်မှု၊ ဆန့်

ည်အပ်နှဳေရဵ ေဖာ

်မျောဵအရ သ

(ဂ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်သာခွင်ဴ
်မျောဵနှင်ဴ သ

(၁)

ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို

(၂)

ုမ္ပဏီ၏ အခခာဵအရာရှိမျောဵ၊

ိစ္စရပ်မျောဵ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှု၊

်ခဲဴေ

ိစ္စရပ်အာဵလုဵဳ တွင်

ာင်ဵ၊ ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ
်မှု သို္ဓမဟုတ် ယုဳ
် သငဴ်ေ

ာင်ဵ၊
်

ွ

်မှု၊

ည်အပ်နှဳေရဵ

ာင်ဵ ေတွ့ရှရ
ိ လျှင် ယင်ဵ

်မျောဵခဖငဴ် ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်အာဵ၎င်ဵ၏ တာဝန်ရိမ
ှ ှုမှ
်သာခွင်ခဴ ပုနိုင်သည်။
ွ

်မှု၊ ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှု၊

်မှု သို္ဓမဟုတ်
် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင် မှုခင်ဵတစ်ရပ်ရပ်
်သာခွငဴ်

်ထာဵမှု

ျေငေ
် ဆာင်ရွ
်ဖျေ

်

ို လ

ို ရရှိရန်အတွ

် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ခဳရရှိသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် အ

်မှု၊ ေဆာင်ရွ

်မှုမျောဵအတွ

ို စွဲဆိုမည်ဟု
ယ်၍

်ေပဵရမညဴ်တာဝန် အာဵ ချေ ိုဵေဖာ

် ထိသ
ု ူအေပ္ဒ စွဲဆိုမှုမျောဵတွင် ဤပုဒမ
် ပါ

ို ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။
်ဆိုင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵမှာ ေအာ

်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်-

်တာမျောဵ၊

(၃) လူမွဲ၊
(၄)

ို

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရိှ နိုငေ
်

ိစ္စရပ်အပါအဝင် ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ

ာင်ဵရှိလျှင် ထိသ
ု ူသည် သ
်

ည်အပ်နှဳေရဵ

်ဆိုင်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် ဤဥပေဒအရ တာဝန်ရိှမှု

တင်ခပေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ အဆိပ
ု ါေလျှာ
သို္ဓမဟုတ် ယုဳ

်မှု၊ ဆန့်

ိစ္စရပ်အပါအဝင် မှုခင်ဵ

ိုခဖစ်ေစ သ

်ေပဵရမညဴ်တာဝန်အာဵ ချေ ိုဵေဖာ

ထိေ
ု ပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ

ွ

် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင် မျှတစွာ စီရင်ေဆာင်ရွ

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ေဆာင်ရွ

်

်ေပဵရမညဴ် တာဝန်အာဵ ချေ ိုဵေဖာ

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ
အာဵလုဵဳ

်မှု သို္ဓမဟုတ် ယုဳ

ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အဆိပ
ု ါ

န်သငဴ်ခမတ်သညဴ်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွ

်မ၊ှု ေဆာင်ရွ

်ဆိုင်သညဴ်

်မှု သို္ဓမဟုတ်

်မှုမျောဵအတွ

သို္ဓေသာ် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵနှငဴ် သ

်မျောဵနှငဴ်သ

ို ချေ ိုဵေဖာ

ာဵနာသညဴ်တရာဵရုဳဵ၌ ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်သည် ေပါ္ဓေလျောဴမ၊ှု ပျေ
ေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်အပါအဝင် ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ခန့်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵဦဵ၊

်မှု

(၅) ဤဥပေဒအရ တာဝန်မျောဵ
ျွမ်ဵ

ျေင်သူ တစ်ဦဵဦဵ။

တရာဵစွဲဆိုရန်အတွ
၄၀၅။ အခခာဵသ
အမှုမျောဵ
ေခခာ

ို

်

ာလစည်ဵ

မ်ဵသတ်အချေိန်

်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစ

ာမူ ဤဥပေဒအရ

ျေူဵလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခဳရေသာ ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် ပျေ

်

ွ

ျေူဵလွန်သညဴ်

်မှု စတင်သညဴ်ေန့မှ

်နှစ် အတွင်ဵ တရာဵစွဲဆိုရမည်။

ဒဏ်ေ
၄၀၆။ (

ို ထမ်ဵေဆာင်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ဵေငွေပဵေဆာင်ေစရန် အေ
)

ာင်ဵ

ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ဤဥပေဒပါ

အတိအလင်ဵသတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵမပီဵ ထို
သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ
်ပါအချေ

်အလ

ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်ရပ်အတွ

် ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ို

ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ် တစ်နည်ဵအာဵခဖငဴ် ေနာင်တွင် ဤပုဒ်မ၌

ျေူဵလွန်မှုဟုေခ္ဒတွင်မညဴ်

ျေူဵလွန်ခဲဴသည်ဟု မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ
ေအာ

ာဵစာ

ယုဳ

ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်

ည်ရန် အေ

်မျောဵပါဝင်ေသာ အေ

ာင်ဵ

ို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ

ာင်ဵရှိလျှင် ၎င်ဵသည်

ာဵစာ

ျေူဵလွန်သူအာဵ

ို သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပဳစ
ု ဳနှင်ဴအညီ

ေပဵပိန
ု္ဓ ိုင် သည်(၁) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ေဖာ်ခပချေ

ျေူဵလွန်မန
ှု ှင်ဴ သ

်ဆိုင်ေသာ အချေ

်မျောဵနှငဴ်တ

ွ စွပ်စွဲ

်၊

(၂) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

ျေူဵလွန်မန
ှု ှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏ်ေ
(၃) ထိဒ
ု ဏ်ေ

ဵေငွ

ို ၂၁ ရ

ဵေငွပမာဏ ေဖာ်ခပချေ

်၊

်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်ခဖစ်ေ

(၄) နည်ဵဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခခာဵအချေ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

်အလ

) သည် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ေအာ

်ပါတို္ဓ

ာင်ဵ ေဖာ်ခပချေ

်အလ

်၊

်မျောဵ။

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်

အခွင်ဴအာဏာအပ်နှင်ဵသည် ဟု မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှိေစရ(၁)

ျေူဵလွန်သူထဳသို္ဓ ပုဒမ
် ခွဲ (

(၂) ပုဒ်မ ၄၀၇ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

) အရ အေ

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အီလ

) အရ အေ

်နိုင်ခခင်ဵမရှိလျှင် ထို

) အရ အေ
ာင်ဵ

ာဵစာ တစ်ေစာင်ထ

်ပိုမို၍ ေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ၊

်မျောဵနှင်အ
ဴ ညီ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ
ျေူဵလွန်သူထဳ ပုဒမ
် ခွဲ (

ာင်ဵ

ာဵစာ

ာင်ဵ
ို လူ

ျေူဵလွန်မှုအတွ

် ပုဂ္ဂိုလ်

ျေူဵလွန်မန
ှု ှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍

ာဵစာေပဵပိခု္ဓ ခင်ဵ။
ိုယ်တိုငခ် ဖစ်ေစ၊ စာတို

်မှခဖစ်ေစ၊

်ထေရာနစ် နည်ဵလမ်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ေပဵပိန
ု္ဓ ိုင်သည်။

(ဃ) ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် အေ

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ်

စွဲဆိုခဳရ သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵထဳသို္ဓ ပုဒမ
် ခွဲ (
(၁) ထိုသူသည် အေ
ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ာင်ဵ

ို ေဆာင်ရွ

) အရ အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

်ရန် ပျေ

်

ွ

ခ် ခင်ဵေ

ာငဴ်

ာဵစာ တစ်ေစာင်ေပဵပို္ဓမပီဵေနာ
ာလအတွင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵေသာ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵသွင်ဵခဲဴသညဴ်အခပင် အဆိပ
ု ါခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ်

်-

အေ

ာင်ဵ အရာတစ်ရပ်

ျေူဵလွန်မှုအတွ
(၂)

ို ေဆာင်ရွ
ာင်ဵ

ေဖာ်ခပထာဵေသာ ဒဏ်ေ

ဵေငွ

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ဆ

်လ

ာလအတွငဵ်

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵသွငဵ် ခဲဴေသာ်လည်ဵ ထိခု ပုလုပ်မှု
ို ေဆာင်ရွ

ျေူဵလွန်မှုအတွ

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ်

်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထိသ
ု ူအေပ္ဒ၌

် တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ မခပုရ။ သို္ဓရာတွင် အဆိပ
ု ါခပုလုပ်မှု

ို ေဆာင်ရွ

်ရန် တာဝန်သည်

်တည်ရှိေစရမည်၊

(၃) အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ေဖာ်ခပ ထာဵေသာ ဒဏ်ေ
အေ

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ာင်ဵအရာ တစ်ရပ်

သို္ဓမဟုတ် အေ

ထိသ
ု ူအေပ္ဒ၌ ထိသ
ု တ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

် တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵမခပုရ၊

ျေူဵလွန်သူသည် အေ

သို္ဓမဟုတ် အေ

်ခဲဴပါ

ာင်ဵ

ေဆာင်ရွ

ဵေငွ

ာဵစာရရှိ မပီဵေနာ
်ခဲဴေစ

ာလ

ုန်ဆုဳဵသည်အထိ

ျေူဵလွန်သူသည်

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵသွငဵ် ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထိသ
ု ူ
်မှ ထိခု ပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် အေ

ာမူ ထိစ
ု ွပ်စွဲေဖာ်ခပထာဵေသာ

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ်

ို

ျေူဵလွန်မှုနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိသ
ု ူအေပ္ဒတွင်

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။
(င) ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် အေ
ပျေ

်

ွ

်ခခင်ဵနှငဴ်မသ

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်

ျေူဵလွန်သူသည် အေ

ဒဏ်ေ

ဵေငွ

်ရန်

်ဆိုင်သညဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳသို္ဓ ပုဒ်မခွဲ (
(၁)

ို ေဆာင်ရွ

) အရ အေ
ာင်ဵ

ာင်ဵ

ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

ာဵစာတစ်ေစာင်ေပဵပို္ဓမပီဵေနာ

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

်-

ာလအတွငဵ် ေဖာ်ခပထာဵေသာ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵသွင်ဵလျှင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

ျေူဵလွန်မန
ှု ှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵမခပုရ၊
(၂)

ျေူဵလွန်သူသည် အေ

ာင်ဵ

ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ေဖာ်ခပ ထာဵေသာ ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသို္ဓ ေပဵသွငဵ် ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင်

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
(စ) ပုဒမ
် ခွဲ (
အေ

ာင်ဵ

) အရ အေ
ာင်ဵ

ာဵစာအာဵ တစ်စုဳတစ်ဦဵထဳသို္ဓ ချေအပ်ခဲဴမပီဵေနာ

ာဵစာပါ ဒဏ်ေ

ျေူဵလွန်မှု

ို

်

် ၎င်ဵမှ ထို

ျေူဵလွန်ခဲဴခခင်ဵမရှေ
ိ

ဵေငွအာဵ ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်မရှိေ

ိစ္စတွင် ဤပုဒ်မပါ မည်သညဴ်အချေ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

ုန်ဆုဳဵသည်အထိ

ျေူဵလွန်မှုနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵစွဲဆိုနိုင်သည်။

ာဵစာပါ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

သို္ဓမဟုတ် အေ
ခငင်ဵဆိုသညဴ်

ာင်ဵ

ာလ

မှ ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်အေပ္ဒ အ

ာင်ဵ

ာင်ဵ

ျေိုဵဆ

်အာဵခဖငဴ်

စွဲဆိုနိုင်ေသာ တရာဵမမှု သို္ဓမဟုတ် ရာဇဝတ်မှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ခုခဳေချေပခွင်ဴ

ို

တာဵခမစ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၀၄၊ ၄၁၄ နှငဴ် ၄၁၅ တို္ဓအရ ထိသ
ု ူမှ ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိေသာ
ရပိုင်ခွငတ
ဴ် စ်ရပ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ အ
(ဆ) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ေပဵပိခ
ု္ဓ ဲဴေသာ အေ

ာင်ဵ

ျေ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ

ို တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။

ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒ်မအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳသို္ဓ

ာဵစာပါ ဒဏ်ေ

ဵေငွ

ို ထိုသူ

ေပဵေချေခဲဴသည်ဆိုေသာ အချေ

်သည်

ယင်ဵ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်
ထိုသူ၏ဝန်ခဳချေ

ျေူဵလွန်မှု

ို

ျေူဵလွန်ေ

ာင်ဵ စွပ်စွဲချေ

်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍

် တစ်ရပ်အခဖစ် မှတ်ယခူ ခင်ဵမရှိေစရ။

(ဇ) ပုဒမ
် ခွဲ (ဃ) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) နှငဴ် ပုဒ်မခွဲ (င) ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) တို္ဓတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵ
သညဴ်

ျေူဵလွန်မှုမှအပ ဤပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ
အခခာဵသ
ထိခို

်မျောဵသည်

်ခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ဤဥပေဒ သို္ဓမဟုတ်

်ဆိုင်ရာဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

် ခခင်ဵအာဵ

်ေစခခင်ဵမရှိေစရ။
အခန်ဵ (၃)
မမ

ဤအခန်ဵနှငဴ် သ

်ဟေ

ညာခခင်ဵမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵနှငဴ် တာဵဝရမ်ဵမျောဵ

်ဆိုင်ခခင်ဵ

၄၀၇။ ဤဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ် အေ
ေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

်

ွ

ာင်ဵအရ အေရဵယူေဆာင်ရွ

သ

်ဆိုင်ေစရမည်။

တာဝန်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆန့်
ေ

) တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ာင်ဵ ယုဳ

အရ ဆန့်
ေအာ

ည်လ
ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ရန် လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေပဵသညဴ်

ိစ္စတွင် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေင်ေဆာင်ရွ

်ဟေ

်မှုမျောဵ

ို မမ

်သည် ဤဥပေဒ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်ခဳနိုင်ေသာ အေ
်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်ေ

်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ာင်ဵ မမ

်ဟေ

(ခ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်

ျေနပ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ
်

ညာသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်မပီဵေနာ

ဵေပဵေဆာင်ေစရန်အမိန့်၊

ဵေပဵေစရန်အမိန့်။

) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ

်ထာဵနိုင် သည်။

(ဂ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

ပုဒမ
် ခွဲ (ခ)အရ ေလျှာ

အရာရှိ သို္ဓမဟုတ်လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ
သူမျောဵနှငဴ် မမီရှင်မျောဵအတွ
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (

် ေလျော်ေ

ျွမ်ဵ

်ထာဵခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
ျေင်သူသည် နစ်နာသညဴ်

ဵတစ်ရပ်ေပဵေစရန် ေလျှာ

) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵနိုင်ရန်အတွ
်မခှု ပုလုပ်သညဴ်ေန့မှ ေခခာ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသို္ဓ ေလျော်ေ
၄၀၉။ (

ို ဆန့်

ခ
ို ျေမှတ်နိုငသ
် ည်-

(၂) ပုဒ်မ ၄၁၀ အရ နစ်နာသူအာဵ ေလျော်ေ

ေဆာင်ရွ

်မျောဵနှင်ဴ

ညာခခင်ဵ

်တစ်ရပ်ရပ်

ာင်ဵရင်ဵမျောဵရှိသည်ဟု ေ

(၁) ပုဒ်မ ၄၀၉ အရ မှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိအာဵ ေလျော်ေ

ေလျှာ

ို

်ခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အခွင်အ
ဴ ာဏာရှိသညဴ် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ တရာဵမ

ေ

၄၀၈။ (

ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ်

်မပိေ
ု သာ

ုမ္ပဏီနှငဴ် ယင်ဵတွငပ
် ါဝင်

်ထာဵေတာင်ဵဆိုနိုငသ
် ည်။

် တရာဵစွဲဆိုမှု

ို ထိဆ
ု န့်

ာလအတွငဵ် စတင်ေဆာင်ရွ

ျေင်
်ရမည်။

ဵေပဵေဆာင်ေစရန်အမိန့်

) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ ေလျှာ

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ

်နှစ်ထ

်သိမ်ဵေရဵ

်ထာဵချေ

်အရ ေအာ

ျေပ်သိန်ဵတစ်ရာအထိ ေလျော်ေ

်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် တရာဵရုဳဵသည်

ဵေငွ ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

်

(၁) ထိုသူ၏ခပုလုပ်မှုသည် ပုဒ်မ ၄၀၈ အရ ဆန့်
ေ

်မတ
ှု စ်ရပ်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ မမ

်ဟ

ုမ္ပဏီနှင်ဴ ယင်ဵတွင်ပါဝင်သူမျောဵနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ၏အ

ျေိုဵစီဵပွာဵ

ို

ညာသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴသညဴ်အခပင်၊

(၂) ထိသ
ု ူ၏ခပုလုပ်မှုသည်
အက

ီဵအ

ျေယ်ထခ
ိ ို

(ခ) ထိေ
ု လျော်ေ

်နစ်နာေစခဲဴလျှင။်

ဵေငွသည် ခပည်ေထာင်စု၏

ခဖစ်သည်။ အဆိပ
ု ါေလျော်ေ
ခဖစ်ဘိသ

ဵေငွ

အရေ

ာ

်

ွ

်လျှင် ဝင်ေငွခွန်မေခပ

ဵမမီ

ျေန်ေငွ

်ခဳရမည်။

ဵေပဵေဆာင်ေစရန်အမိန့်

) စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

မျောဵတွင်

ိုယ်စာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသို္ဓ ေပဵရမညဴ်တရာဵမေ

ို ေပဵေဆာင်ရန် ပျေ

ဲဴသို္ဓ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

နစ်နာသူသို္ဓ ေလျော်ေ
၄၁၀။ (

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ေလျှာ

ုမ္ပဏီ၏ နစ်နာမှုမျောဵအတွ

်ထာဵချေ

်အရ ေအာ

်ပါအေခခအေန

် တရာဵရုဳဵသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ

ုမ္ပဏီသို္ဓ ေလျော်ေ

ဵ

ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်(၁) ထိုသူ၏ခပုလုပ်မှုသည် ပုဒ်မ ၄၀၈ အရ ဆန့်
ေ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မတ
ှု စ်ရပ်ခဖစ်ေ

ာင်ဵ မမ

်ဟ

ညာသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ခဲဴသညဴ်အခပင်၊

(၂) ထိသ
ု ူ၏ခပုလုပ်မှုေ

ာငဴ် ထိခို

(ခ) အမိန့်တွင် ေပဵရမညဴ်ေလျော်ေ
(ဂ) ေလျော်ေ
မျောဵ

်နစ်နာမှုခဖစ်ေပ္ဒေစခဲဴလျှင။်

ဵေငွပမာဏ

ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပရမည်။

ဵေငွေပဵေစရန်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်ေရဵအတွ

ို စဉ်ဵစာဵဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ထို

ထိုသူ

ရရှိေသာ အ

(ဃ) ေလျော်ေ
ေဆာင်ရွ

ျေိုဵအခမတ်မျောဵ

ဵေပဵေစရန်အမိန့်

်

ုမ္ပဏီမှ ထိခို

ျေူဵလွန်မှု သို္ဓမဟုတ် ဆန့်

်နစ်နာခဲဴသည်
ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှုမှ

ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။

ို တရာဵရုဳဵမှချေမှတ်ေသာ ေငွဒီ

ရီတစ်ရပ်

ဲဴသို္ဓ အတည်ခပု

်နိုင်သည်။

တာဵဝရမ်ဵ ထုတ်ဆငဴ်နိုင်သညဴ် အခွငဴ်အာဏာ
၄၁၁။ (

) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်သည် ေအာ

ျေူဵလွန်ေနသညဴ် သို္ဓမဟုတ်

်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်

ျေူဵလွန်မညဴ်အခပုအမူတစ်ရပ်ရပ်

ို

ျေူဵလွန်ခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ်

ို ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်

ေနလျှင် သို္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်မညဴ်အေခခအေနရှိလျှင် ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵေသာ ယုဳမတ
ှ ်အပ်နှဳခခင်ဵ
ခဳရသူ
အရာရှိ

ခဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော

ခဖစ်ေစ ေလျှာ

်ထာဵလာပါ
ေဆာင်ရွ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

ို ေဆာင်ရွ

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

ထိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်အေပ္ဒ ယင်ဵအခပုအမူမျောဵေဆာင်ရွ
အခပင် တရာဵရုဳဵ

ခဖစ်ေစ၊ ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵ
ဳေပဵ

မ်ဵချေ

်မျောဵသတ်မှတ်၍

်ခခင်ဵမှ တာဵခမစ်သညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်

ို ချေမှတ်နိုင်သညဴ်

်ရန် လိအ
ု ပ်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ်အတိုင်ဵ ထိုသူ
်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်-

(၁) ဤဥပေဒ

ို ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ခခင်ဵ၊

(၂) ဤဥပေဒ

ို ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ရန် အာဵထုတ်ခခင်ဵ၊

ို ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ်

(၃) ဤဥပေဒ

ို ဆန့်

ူညီခခင်ဵ၊ အက
(၄) ဤဥပေဒ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ရန်အတွ

ဳေပဵခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် တို
ို ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

ို တမင်

ူပဳဴခခင်ဵ၊ အာဵေပဵ

်

ို မခိမ်ဵေခခာ

်တွန်ဵခခင်ဵ၊

်ရန်အတွ

် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်၍ခဖစ်ေစ၊

တိခပု၍ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေသွဵေဆာင်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အာဵထုတ်ခခင်ဵ၊
(၅) ဤဥပေဒ

ို ဆန့်

ေသာ်လည်ဵေ
(၆) ဤဥပေဒ

ာင်ဵ ပါဝင်ပတ်သ
ို ဆန့်

(ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ
ေဆာင်ရွ
ပျေ

်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ
ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ရာတွင် တို

်ေသာ်လည်ဵေ

်ခဲဴခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ
်ရန်အတွ
်

ာင်ဵ၊ သွယ်ဝို

ွ

်၍

်ခဲဴခခင်ဵ၊

် အခခာဵသူမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵက

်သည် ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ

်ရန်ခငင်ဵဆိုခဲဴလျှင် သို္ဓမဟုတ် ပျေ

ွ

်ရို

ဳစည်ခဲဴခခင်ဵ။

်ရမညဴ် ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စတစ်ရပ်

ို

်ခဲဴလျှငခ် ဖစ်ေစ၊ ခငင်ဵဆိုေနလျှင် သို္ဓမဟုတ်

် ေနလျှငခ် ဖစ်ေစ၊ ခငင်ဵဆိုမညဴ် သို္ဓမဟုတ် ပျေ

်

ွ

်မညဴ် အေခခအေနရှိလျှင်ခဖစ်ေစ

တရာဵရုဳဵသည် ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵေသာ ယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သို္ဓမဟုတ်
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ယာယီစာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵဖျေ

်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ

သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သို္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအက
ေလျှာ

်ထာဵချေ

သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စရပ်

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို ေဆာင်ရွ

်ေစရန် ညွှန်

မ်ဵချေ

်မျောဵခဖငဴ် ထိုသူအာဵ အဆိပ
ု ါခပုလုပ်မှု

ာဵနိုင်သည်။

) သို္ဓမဟုတ် (ခ) အရ တာဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ေပဵရန် ေလျှာ

အာဵလုဵဳ
သ

်အရ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ

ဳေပဵတစ်ဦဵဦဵ၏

်ထာဵခဲဴမပီဵ အမှုသည်မျောဵ

တာဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ေပဵရန် စာခဖငဴ်တင်ခပလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵပုဒ်မခွဲမျောဵနှင်ဴ

်ဆိုင်ေ

ာင်ဵ ေ

ျေနပ်မှုရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ခဖစ်ေစ တာဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်သညဴ်အမိန့်

ချေမှတ်ရမည်။
(ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (
တစ်ရပ်ရပ်

ို ပယ်ဖျေ

) သို္ဓမဟုတ် (ခ) သို္ဓမဟုတ် (ဂ)အရ ချေမှတ်ထာဵသညဴ်အမိန့်

်နိုင်သည် သို္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်နိုင်သည်။

(င) ဤပုဒ်မအရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵနိုင်ေရဵအတွ

် တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ခပေလျှာ

သညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ထိတ
ု ာဵခမစ်မိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵေ
နစ်နာေ
အာမခဳချေ

ဵေပဵရန်အတွ

် ေလျှာ

ာငဴ် နစ်နာမှုရှိခဲဴလျှင်

်ထာဵသူ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ

်တစ်ရပ်တင်သွင်ဵရန် အမိန့်ချေမှတ် နိုငသ
် ည်။

(စ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်အာဵ တစ်စုဳတစ်ရာေသာ အခပုအမူတစ်ရပ်

ို ေဆာင်ရွ

အမိန့် သို္ဓမဟုတ် တစ်စုဳတစ်ရာေသာ ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ်

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

ညွှန်

ချေမှတ်နိုင်သညဴ်

ာဵသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်

ထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵအတွ

ို ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ

် နစ်နာသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ

ေပဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ နစ်နာေ
နစ်နာေ

်ထာဵလာ

ဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ေစရန်

ိစ္စတွင် တာဵဝရမ်ဵ

်သို္ဓ ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵခဳရသူမှ နစ်နာေ

ို တွ

်ချေ

ဵပါ ချေမှတ်နိုင်သည်။

တရာဵရုဳဵ၏ အခခာဵအာဏာမျောဵအေပ္ဒ

်ခခင်ဵမှ တာဵခမစ်သညဴ်

န့်သတ်မှုမရှိခခင်ဵ

်ရာတွင် အမှန်တ

ဵ

ယ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုအခပင်

၄၁၂။ ဤအခန်ဵတွင်ပါရှိေသာ မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အခွင်ဴအာဏာမျောဵ

ို ထိခို

်

မျှ တရာဵရုဳဵ

ရရှိသညဴ် ဤဥပေဒပါအခခာဵေသာ

်ေစခခင်ဵမရှိေစရ။
အခန်ဵ (၄)
ျေူဵလွန်မှုမျောဵနှငဴ် ခုခဳေချေပချေ

ျေူဵလွန်မှုဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
၄၁၃။ (

)

်မျောဵ

်မျောဵ

ုမ္ပဏီအပါအဝင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်သည် ေအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်

ို

ျေူဵလွန်ခဲဴမပီဵ

ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် ထိသ
ု ူသည် ဤပုဒ်မခွဲအရ ခပစ်မှု
ေရာ

ျေူဵလွန်ရာ

်သည်-

(၁) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သို္ဓမဟုတ်

်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

(၂) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ို ေဆာင်ရွ

(၃) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

်တစ်ရပ်ရပ်

ုမ္ပဏီအပါအဝင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ

တရာဵရုဳဵသည် ထိသ
ု ူအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ

်ခခင်ဵမခပုရန် တာဵခမစ်ထာဵသညဴ် ခပုလုပ်မှု

်ခခင်ဵ၊

်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ

ထာဵသညဴ် ခပုလုပ်မှု သို္ဓမဟုတ်
(ခ)

ို

်ရန် လိုအပ်သညဴ် သို္ဓမဟုတ် ညွှန်

ို ေဆာင်ရွ

်မှုမခပုခခင်ဵ၊

ို အခခာဵနည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ဆန့်
်သည် ပုဒမ
် ခွဲ (

ာဵ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

) ပါ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်

ျေပ် ငါဵ သိန်ဵမှ အမျောဵဆုဳဵ

ို

်ခခင်ဵ။

ျေူဵလွန်လျှင်

ျေပ် ၁၀ သိန်ဵ အထိ ေငွဒဏ်

ချေမှတ်ရမည်။
ခုခဳေချေပခခင်ဵနှငဴ် သ
ုမ္ပဏီဒါရို
၄၁၄။ (

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိ

) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အရာရှိ

ေအာ

ေဆာင်ရွ

်ပါအချေ

်မျောဵ

်သာခွငဴ်

ခုခဳေချေပခခင်ဵ
်

ို

ို သ

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှိေစဘဲ
်ေသထင်ရှာဵတင်ခပနိုင်လျှင် ထိုသူ

်ရမညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ စွဲဆိုခဳရသညဴ် ဒါရို

ခုခဳေချေပချေ

်တာ သို္ဓမဟုတ်

ဤဥပေဒအရ

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိအတွ

်

် တစ်ရပ်ခဖစ်ေစရမည်-

(၁) ထိဒ
ု ါရို

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိသည် ဤဥပေဒအရ လို

သတ်မှတ်ချေ
(၂) ထိဒ
ု ါရို

ုမ္ပဏီဒါရို

်မျောဵ

ို

ျေ ိုဵေ

်နာေဆာင်ရွ

ာင်ဵဆီေလျော်စွာနှငဴ် သငဴ်ေလျော်စွာလို

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိအေနခဖငဴ် သငဴ်ေလျော်သညဴ်

်ရန်

်နာခဲဴခခင်ဵ၊

ိစ္စရပ်မျောဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ရန်

ေမျှာ်မှန်ဵ နိုငခ် ခင်ဵမရှိသညဴ် အေခခအေနမျောဵရှိခဲဴခခင်ဵ။
(ခ) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
သို္ဓမဟုတ် အရာရှိမှ ေအာ
ေဆာင်ရွ
ခုခဳေချေပချေ
(၁)

်မျောဵ

ို

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စဘဲ

်ပါအတိုငဵ် သ

်ေသထင်ရှာဵတင်ခပနိုင်လျှင်

်ရမညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်နှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ စွဲဆိုခဳရသညဴ် ဒါရို

ုမ္ပဏီ၏ဒါရို
ုမ္ပဏီ

်တာ

ဤဥပေဒအရ

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိအတွ

်တစ်ရပ် ခဖစ်ေစရမည်-

ုမ္ပဏီသည်

ခဖစ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ျေ ိုဵေ

ာင်ဵဆီေလျော်၍ သငဴ်ေလျော်သညဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ

ို ေဆာင်ရွ

်ခဲဴမပီဵ

်

(၂)

ုမ္ပဏီ

ဒါရို

ေဆာင်ရွ

်ရမညဴ်

ျေ ိုဵေ

်တာ သို္ဓမဟုတ် အရာရှိ

(၃)

ုမ္ပဏီ

လို

သငဴ်ေလျော်သညဴ်

ာင်ဵဆီေလျော၍
် သငဴ်ေလျော်သညဴ်
်နာေဆာင်ရွ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဵဳ

ို

်ခဲဴမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်

ို ေဆာင်ရွ

်ရန် ဒါရို

်တာ သို္ဓမဟုတ်

အရာရှိအေနခဖငဴ် ေမျှာ်မှန်ဵနိုငခ် ခင်ဵမရှိသညဴ်အေခခအေနမျောဵ ရှိခဲဴခခင်ဵ။
ဆန့်
၄၁၅။ (

ျေင်ေဆာင်ရွ

်ေ

ာင်ဵ မမ

်ဟေ

) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်

ညာမှုတွင် တာဝန်ရှိမှုမျောဵမှ
ို

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှိေစဘဲ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုစစ်ေဆဵမှုမျောဵအာဵ ေဆာင်ရွ
စစ်ေဆဵ
ဆန့်

ာဵနာခခင်ဵခပုရာတွင် ထိုသူသည် ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

တရာဵရုဳဵ
ထိဆ
ု န့်

် ခဲဴေ

ာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆန့်

ေတွ့ရှရ
ိ ေသာ်လည်ဵ ေအာ
ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှုအတွ

်ေ

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်ခခင်ဵနှငဴ် ထိစ
ု ွဲဆိုမမ
ှု ျောဵ
်တစ်ရပ်ရပ်

်မျောဵ

ို

ို

်ခဲဴသညဴ် အေနအထာဵရှိနိုင်ေ

ာင်ဵ

်ပါအေခခအေနမျောဵခဖစ်ေပ္ဒပါ

ာငဴ် ထိုသူနှငဴ် သ

တာဝန်ရိန
ှ ိုငမ
် ညဴ် တာဝန်ရိမ
ှ ှုတစ်ရပ်လဵုဳ

င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ

်ဆိုင်မညဴ် သို္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ်

ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ

ိုခဖစ်ေစ ထိသ
ု ူအာဵ

င်ဵလွတ်ခွင်ခဴ ပုနိုင်သည်(၁) ထိုသူသည် သေဘာရိုဵခဖငဴ် ခပုလုပ်ေဆာင်ရွ
(၂) သ

်ဆိုင်သညဴ်

ိစ္စရပ်မျောဵတွင်

ခန့်အပ်ခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ်
ပတ်ဝန်ဵ

ျေင်အေ

ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအခဖစ်

ိစ္စရပ်မျောဵအပါအဝင် အမှု၏

ာင်ဵခခင်ဵရာမျောဵ

ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵ၍၎င်ဵ၏ဆန့်
ေပ္ဒေပါ

်ခဲဴခခင်ဵ၊

ို

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

်မှုအတွ

်

င်ဵလွတ်ခွင်ခဴ ပုသငဴ်ေ

်ခခင်ဵ။

(ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအာဵ ဆန့်

ျေငေ
် ဆာင်ရွ

၎င်ဵအေပ္ဒတွင် ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵအရ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ

ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ထိသ
ု ူသည် ပုဒမ
် ခွဲ (

) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ သ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ

၎င်ဵ၏ရုဳဵတွင် စတင်စွဲဆိုဘိသ
(ဃ) ဤပုဒမ
် ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ို

်မှုမျောဵ

်မန
ှု ှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍
ို ခပုလုပ်မည်ဟု

်သာခွငဴ်ရရှိေရဵအတွ

်

်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ တင်ခပေလျှာ

အာဏာမျောဵ

ာင်ဵ

်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ
ဲဴသို္ဓ မှတ်ယူ၍ ပုဒ်မခွဲ (

်မျောဵသည် သ

်သာခွငဴ်

ို

ို ေပဵအပ်နိုင်သည်။

်သာခွငဴ်ေပဵအပ်နိုင်သညဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အခခာဵေသာအခွင်ဴ

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
အခန်ဵ (၅)
အေထွေထွ

နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေ

) အရ သ

်မှု

ာ်ခငာစာနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ချေ

်မျောဵ

၄၁၆။ (

) ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည် ဤဥပေဒ

ေဆာင်ရွ

်နိုငေ
် စရန်အတွ

အမိန့်ေ

ာ်ခငာစာမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်

(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ို ထိေရာ

်စွာ အေ

် လိုအပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵ
ာဵချေ

်မျောဵ၊ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵ

)အရ ခပုလုပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵနှငဴ် စည်ဵ

အမိန့်ေ

ာင်အထည်ေဖာ်

ာ်ခငာစာ မျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ခပန်တမ်ဵတွင် ေ

ာဵချေ

မ်ဵမျောဵ၊

ို ထုတ်ခပန်နိုင်သည်။

မ်ဵမျောဵ၊

်မျောဵ၊ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျောဵ

ို

ညာရမည်။

စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျောဵ အပ်နှင်ဵခခင်ဵနှငဴ် အထူဵတရာဵရုဳဵမျောဵ တည်ေထာင်ရန်အာဏာ
၄၁၇။ ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည် ဤဥပေဒ
ေဆာင်ရွ
က

ီဵ

်နိုငရ
် န်အတွ

ို ထိေရာ

်စွာအေ

ာင်အထည်ေဖာ်

် သငဴေ
် တာ်ေသာတရာဵရုဳဵမျောဵအာဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ

ပ်ခခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေလျှာ

ျွမ်ဵ

ျေင်သူမျောဵ

်ထာဵမှုမျောဵနှငဴ် ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵနှငဴ်

လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ အမှုမျောဵစစ်ေဆဵစီရင်ရန် အထူဵစီရင်ပိုင်ခွင်အ
ဴ ာဏာနှငဴ် လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်မျောဵ
အပ်နှငဵ် ခခင်ဵ၊
ေဆာင်ရွ

ူဵသန်ဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဆိုင်ရာ အထူဵတရာဵရုဳဵ တည်ေထာင်ခခင်ဵတို္ဓ

်နိုင်သည်။

ဤဥပေဒနှငဴ် သ
၄၁၈။ (

ို

်ဆိုင်ေစခခင်ဵ

) ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သည်နှငတ
ဴ် စ်မပိုင်န

ထာဵေသာ မို

်

ုမ္ပဏီမျောဵ၊

ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ စာရင်ဵရှငဵ် လင်ဵ

ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵအပါအဝင် လူမွဲခဳယူခခင်ဵမျောဵနှင်ဴ တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလနှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရှိေသာ

မို

ခ
် ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵမျောဵနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍

အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို္ဓပင် ပါရှိေစ
ေဆာင်ရွ

်ရမည်။

(ခ) ဤဥပေဒသည် ေငွေရဵေ
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

ဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵဥပေဒနှငဴ် သ

်သိမ်ဵခခင်ဵ ေဆာင်ရွ

၄၁၉။ ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေနေသာ

ုမ္ပဏီမျောဵစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ
်ေဆာင်ရွ

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှိေစရ။ ယင်ဵ

ုိ ေဆာင်ရွ

်ေစခခင်ဵ

်မတိုင်မီ

ေဆာင်ရွ

်

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊

ုမ္ပဏီမျောဵ

်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ

်ရာတွင် ယခင်ဥပေဒမျောဵ နှငအ
ဴ် ညီ

်ရမည်။

စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် စာရွ

်စာတမ်ဵမျောဵ

၄၂၀။ ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သညဴ်ေန့ရ
စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵစာရွ
ေစရမည်။

ို ဆ

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ အစုစပ်လပ
ု ်ငန်ဵမျောဵ ဖျေ

်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ အစုစပ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ ဖျေ

တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလလူမွဲခဳယူခခင်ဵတို္ဓ
်လ

်ဆဲအမှုမျောဵ

်ဆိုင်ခခင်ဵမရှေ
ိ စရ။

်မျောဵသည် ဤဥပေဒအာဏာတည်သညဴ် ေန့ရ

တစ်သဵီ ပုဂ္ဂလ လူမွဲခဳယူခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် သ

ဆ

ာမူ ဤဥပေဒအရသာလျှင်

ို ဆ

်လ

် မတိုင်မီ

်အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ေစခခင်ဵ

ခပုလုပ်ထာဵေသာ လွှေ
ဲ ခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ

်စာတမ်ဵမျောဵသည် ယခင်အတိုင်ဵ အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်

ို

ေဆာင်ရွ
၄၂၁။ (
ဖျေ

်ဆဲေလျှာ

်လွှာမျောဵ

) ယခင်ဥပေဒအရ ခပုလုပ်ခဲဴေသာ
်သိမ်ဵရန် ေလျှာ

အေရဵယူေဆာင်ရွ

်ထာဵမှုတစ်ရပ်ရပ်

ေလျှာ

ို

ယင်ဵေလျှာ

်လာွှ

်ထာဵမှုတစ်ရပ်အခဖစ် မှတ်ယူရမည်။

်ထာဵမှုနှင်စ
ဴ ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ

်ညီေစရန်အတွ

်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

် ေလျှာ

်ထာဵသူသည် မိမ၏
ိ ေလျှာ

်လ

်အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်မျောဵအရ ေဆာင်ရွ

်လွှာ

ို ခပင်ဆင်ရန်

်ထာဵမှုမျောဵသည်

်မှု ရှိခခင်ဵ

၄၂၂။ ဤအခန်ဵပါ အခခာဵေသာခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်မျောဵ

ို

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စဘဲ ေအာ

ိစ္စရပ်မျောဵသည် ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်မပီဵေနာ
သို္ဓမဟုတ် သ
(

ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုပါ

်ထာဵနိုငသ
် ည်။

ယခင်သ
ဆ

်မျောဵနှငဴ်

်ထာဵသူ

်ထာဵခဲဴေသာ ေလျှာ

) တွင်ပါရှိေသာ ေလျှာ

လိအ
ု ပ်ချေ

ို ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သညဴ်ေန့အထိ တစ်စုဳတစ်ရာ

်ခခင်ဵမရှိသညဴ်အခပင် ေလျှာ

ို ဤဥပေဒအရ ေလျှာ
(ခ) ပုဒမ
် ခွဲ (

ုမ္ပဏီ သို္ဓမဟုတ် အခခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ

်လ

်အ

ျေ ိုဵသ

်ေရာ

်ေစရမည်

်ဆိုင်ေစရမည်-

) ဤဥပေဒ စတင်အာဏာတည်ခခင်ဵမရှိမီ
ယခင်ဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
ေဆာင်ရွ

်ဆ

်ပါ

ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တစ်ရပ်ရပ်အရ သို္ဓမဟုတ် ထိခု ပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် တူညီေသာ
်ပါ

ိစ္စရပ်မျောဵအတွ

်

် ခဲဴခခင်ဵ၊

(ခ) ဤဥပေဒ စတင်အာဏာတည်သညဴ်ေန့အထိ ဆ
ရရှိထာဵေသာ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ

ို ဆ

်လ

၄၂၃။ ဤအခန်ဵပါ အခခာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ
အာဏာတည်ခခင်ဵမရှိမီ

်လ

်ေဆာင်ရွ

်ေနခခင်ဵ။

်ခဳစာဵခွငဴ်ရှိခခင်ဵ

်မျောဵ

ို

န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵမရှေ
ိ စဘဲ ဤဥပေဒစတင်

တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ရရှိသညဴ်

ိစ္စရပ်မှအပ တစ်ဦဵတစ်ေယာ

်

ဤဥပေဒ အရရရှိသညဴ် အခွင်ဴအေရဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရိှမှုသည် ဤဥပေဒပါ တူညီေသာ
ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

်တစ်ရပ်ရပ်အရ ရရှိသညဴ် အခွင်အ
ဴ ေရဵ သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှု ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

် သို္ဓမဟုတ် စ

ာဵရပ်မျောဵ

ို ဆ

်လ

်အ

ျေိုဵသ

်ေရာ

်ေစခခင်ဵ

၄၂၄။ ယခင်ဥပေဒမျောဵအရ ထုတ်ခပန်ခဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵ၊ စည်ဵ
အမိန့်၊ ညွှန်
မဆန့်

ာဵချေ

်နှင်ဴ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ

မ်ဵ၊ အမိန့်ေ

ာ်ခငာစာ၊

်မျောဵနှင်ဴ

ျေင်သေရွ့ အတည်ခဖစ်သည်။

မူလဥပေဒမျောဵ

ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ

၄၂၅။ The Yangon Insolvency Act. (INDIA Act III, 1909) နှငဴ် The Myanmar Insolvency Act. (INDIA
Act V, 1920) တို္ဓ

ုိ ဤဥပေဒခဖငဴ် ရုပ်သိမ်ဵလို

်သည်။

ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေခခခဳဥပေဒအရ

ျွန်ုပ်လ

်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။
(ပုဳ) ဝင်ဵခမငဴ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတ

ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်

