The Sale of Goods Act
ကန် ရာင်းြခင်းအက်ဥပ ဒ
( အိန္ဒိယအက်ဥပ ဒ အမှတ် - ၃၊ ၁၉၃၀)( ၁၊ ၇၊ ၁၉၃၀)
အခန်း(၁)
ပမာဏ
၁။

ပယ်ဖျက်ထားသည်။

အဓိပါွ ယ်ဖင
ွ ဆ
့် ချက်
ိ
များ
၂။

ဤအက်ဥပ ဒတွင် အ ကာင်းအရာနှင့်ြဖစ် စ၊

ရှ ့ နာက်စကားအဆက်အစပ်နှင့်ြဖစ် စ

ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိလ င် (၁)

“ဝယ်သူ” ဆိသည်မှာ “ကန်” ကိဝယ်ယူသူ သိ ့မဟတ် ဝယ်ယူရန် သ ဘာတူညသ
ီ ူ
ကိဆိသည်။

(၂)

“ ပးအပ်ြခင်း” ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ အြခားတစ်ဦးသိ ့ လက်ရှိထားခွင့်အား
အလိ အ လျာက်လဲ ြပာင်း ပးြခင်းကိဆိသည်။

(၃)

ပးအပ်ြခင်းကိလက်ခယူရန် ပဋိညာဉ်အရ ဝယ်သူ၌တာဝန်ရှိမည့်အ ြခအ နတွင်ရှိ
သာ “ကန်” သည် “ ပးအပ်နိင် သာအ ြခအ န” တွင်ရှိသည်ဟဆိသည်။

(၄)

“ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်းအ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်း” တွင် သ ဘာကန်တင်
လက်မှတ်၊ ဆိပ်ကမ်းသိ လှာင်ရမှ သွင်းကန်ပစ္စည်း ထတ်ယခ
ူ ွင့်လက်မှတ် (ကျင်း
သွငး် လက်မှတ်)၊ ကန် လှာင်ရရှင်၏လက်မှတ် (ကန် လှာင်တိက်ပိင်လက်မှတ်)၊
ဆိပ်ခတတားရှည်၏လက်မှတ်(တတားရှင်လက်မှတ်)၊ မီးရထား ြပစာ(တန်ဆာ)၊
ကန် ပးအပ်ရန်အမိန် ့စာ (ကန်စည်များကိလဲ ပးရန်အမိန် ့လက်မှတ်)၊ ထိ ့ြပင် ပမှန်
လပ်ငန်း ဆာင်ရွကပ
် အရ ကန်လက်ရှိြဖစ် ကာင်း သိ ့မဟတ် ကန်ကိထိန်းချုပ်
ထား ကာင်းသက် သခအ ထာက်အထားအြဖစ်အသးြပုသည့် သိ ့မဟတ် ထပ်ဆင့်
လက်မှတ် ရးထိးြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ပးအပ်ြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ ဖာ်ြပပါကန်များကိ လဲ
ြပာင်း ပးရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ လက်ခရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ စာရွက်စာတမ်း
လက်ရှိြဖစ်သူအား အာဏာလဲအပ်သည့် သိ ့မဟတ် အာဏာလဲအပ်ရာ ရာက်သည့်
အြခားစာရွက်စာတမ်းတမျိုးမျိုးလည်းပါဝင်သည်။

(၅)

“အြပစ်” ဆိသည်မှာ မှားယွင်း သာြပုလပ်မ (မတရားြပုလပ်မ) သိ ့မဟတ် ပျက်
ကွက်မကိဆိသည်။

(၆)

“အနာဂတ်ကန်” ဆိသည်မှာ အ ရာင်းပဋိညာဉ်ြပုလပ် ပီး နာက်မှ

ရာင်းသူက

ြပုလပ်မည့် သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်မည့် သိ ့မဟတ် ရရှိမည့်ကန်ကိဆိသည်။
(၇)

“ကန်” ဆိသည်မှာ တရားစွဲဆိခွင့်ရှိ သာ တာင်းခမများနှင့် ငွမအ
ှ ပ ရ ့ ြပာင်း
နိင် သာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိဆိသည်။ ယင်းတွင် စ တာ့များနှင့်ရှယ်ယာများ ရာင်း
ချြခင်းမြပုမီြဖစ် စ၊ အ ရာင်းပဋိညာဉ်အရြဖစ် စ၊

ြမမှခွဲခွာ(ြဖတ် တာက်)ယူရန်

သ ဘာတူညီထားသည့် ပါက် ရာက် န သာသီးနှပင်များ (ပင် ထာင်သီးနှ)၊ ြမက်
ပင်များနှင့်

ြမတွင်စွဲထား သာ သိ ့မဟတ်

ြမ၏အစိတ်အပိင်းြဖစ် န သာအရာ

များလည်းပါဝင်သည်။
(၈)

ပမှန်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် မိမိ၏ ကး မီများကိ ပးဆပ်ရန် ရပ်စဲထားသူ သိ ့မ
ဟတ်

ပးဆပ်ချိန်ကျ ရာက် သာ မိမိ၏ ကး မီများကိ မ ပးဆပ်နိင်သူသည်

ကး မီ မ ပးဆပ်နင်
ိ သည့် လပ်ရပ်တစ်ခခကိကျူးလွန်သည်ြဖစ် စ၊ မကျူးလွန်
သည်ြဖစ် စ ထိသူကိ “ ကး မီမ ပးဆပ်နိင်သူ(လူမွဲ)” ဟဆိသည်။
(၉)

“ကန်သွယ်မကိယ်စားလှယ်” ဆိသည်မှာ ဓ လ့ထးစအရ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာ
တွင် ယင်းသိ ့ သာ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်ြဖင့် ကန် ရာင်းချရန်ြဖစ် စ၊ ရာင်းချ ရး
အတွက် ကန်ကိတင်ပိ ့ရန်ြဖစ် စ၊ ကန်ဝယ်ယရ
ူ န်ြဖစ် စ၊ ကန်ကိအာမခထား၍
ငွရှာရန်ြဖစ် စ၊ အခွင့်အာဏာရှိသည့် ကန်သွယ်မကိယ်စားလှယ်ကိဆိသည်။

(၁၀) “ကန်ဖိး ငွ” ဆိသည်မှာ ကန် ရာင်းြခင်းအတွက် ငွြဖင့် တ ့ြပန်မကိဆိသည်။
(၁၁) “ပိင်ဆိင်ခွင့်” ဆိသည်မာှ အထူးပိင်ဆိင်ခွင့်မ သာ မဟတ်ဘဲ အရပ်ရပ်ဆိင်ခွင့်
ကိဆိသည်။
(၁၂) “ကန်အရည်အ သွး” တွင် ၎င်းတိ ့၏အ ြခအ န သိ ့မဟတ် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက် ပါဝင်
သည်။
(၁၃) “ ရာင်းသူ” ဆိသည်မှာ ကန် ရာင်းသူ သိ ့မဟတ်

ရာင်းရန် သ ဘာတူသူကိ

ဆိသည်။
(၁၄) “သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်” ဆိသည်မာှ အ ရာင်းပဋိညာဉ်ြပုစဉ်က စိစစ်
ခွဲြခားထား ပီး ြဖစ်သည့်အြပင် သ ဘာတူ ပီးြဖစ်သည့် ကန် ကိဆိသည်။
(၁၅) ဤအက်ဥပ ဒတွငအ
် သးြပုထား ပီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆိမထား သာ်လည်း ပဋိညာဉ်
အက်ဥပ ဒတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားသည့် စကားရပ်များသည် ထိအက်ဥပ ဒတွင်
၎င်းတိ ့အတွက် သတ်မှတ် ပးထား သာ အဓိပ္ပါယ်များရှိ ကသည်။ ကန် ရာင်း
ွ ့်ဆိချက်အရ ပဋိညာဉ်ြဖစ်သည်။
ပဋိညာဉ်သည် ထိ အက်ဥပ ဒပါ အဓိပ္ပါယ်ဖင
ပဋိညာဉ်အက်ဥပ ဒ၏ြပဌာန်းချက်များနှငသ
့် က်ဆင်
ိ ြခင်း
၃။

ပဋိညာဉ်သည် အက်ဥပ ဒပါ ရပ်သိမ်းြခင်းမြပု သာ ြပဌာန်းချက်များသည် ဤအက်

ဥပ ဒပါ အတိအလင်းြပဌာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင်သ ရွ ့ ကန် ရာင်းပဋိညာဉ်များနှင့် ဆက်
လက် သက်ဆိင် စရမည်။

အခန်း(၂)
ပဋိညာဉ်ဖဲွ ့စည်းြခင်း
အ ရာင်းပဋိညာဉ်
ရာင်းြခင်းနှင့် ရာင်းရန်သ ဘာတူညခ
ီ ျက်
၄။

(၁) အ ရာင်းပဋိညာဉ်ဆိသည်မှာ

ရာင်းသူက ဝယ်သူအား ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခင
ွ ့်ကိ

ကန်ဖိး ငွအတွက် လဲ ြပာင်း ပးသည့် သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း ပးရန် သ ဘာတူသည့်
ပဋိညာဉ် ြဖစ်သည်။ စပ်တူပိင်ဆိင်သူနှစဦ
် းအ ကား အ ရာင်းပဋိညာဉ်ရှိနိင်သည်။
(၂) အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်သည် ပီးြပည့်စ ပီး (အလးစ) သာ်လည်း ကာင်း၊ စည်း
ကမ်း ကန် ့သတ်ချက်အရ သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ်နင်
ိ သည်။
(၃) အ ရာင်းပဋိညာဉ်အရ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ
ပး ပီးြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းပဋိညာဉ်ကိ

ရာင်းသူမှဝယ်သူသိ ့ လဲ ြပာင်း

ရာင်းြခင်းဟ ခ သည်။ သိ ့ရာတွင်

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်လဲ ြပာင်းြခင်းသည် အနာဂတ်ကာလတွင် ြဖစ် ပ ရန်ရှိသည့်
သိ ့မဟတ်

နာင်တွင် ြဖည့်ဆည်းရမည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ အ ထာက်

အထားြပုသည့်ကိစ္စတွင်

မူရင်းပဋိညာဉ်ကိ

ရာင်းရန်

သ ဘာတူညီချက်ဟ

ခ သည်။
(၄) အချိန်ကန်လွန်သွားသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ လဲ ြပာင်းရန်
အ ထာက်အထားြပုရမည့်

စည်းကမ်းချက်များကိ

ြဖည့်ဆည်း ပီးသည့်အခါတွင်

ြဖစ် စ၊ ရာင်းရန်သ ဘာတူညီချက်သည် ရာင်းြခင်းြဖစ်လာသည်။
ပဋိညာဉ် ြမာက်ရန်လအပ်
ိ ချက်များ
အ ရာင်းပဋိညာဉ်ြပုလပ်ပ
၅။

(၁) ကန်ပစ္စည်းကိတန်ဖိး ငွြဖင့်ဝယ်ရန်

သိ ့မဟတ်

ရာင်းရန်

ကမ်းလှမး် ြခင်းနှင့်

ယင်းကမ်း လှမ်းချက်ကိ လက်ခြခင်းတိ ့ြဖင့် အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ကိ ြပုလပ်
သည်။ ကန်ပစ္စည်းကိ ချက်ြခင်း ပးအပ်ရန်ြဖစ် စ၊ ကန်ဖိး ငွကိ ချက်ြခင်း ပး ချ
ရန်ြဖစ် စ၊ ယင်းအချက် နှစရ
် ပ်စလးကိြဖစ် စ၊ အရစ်ကျစနစ်ြဖင့်ကန် ပးဆပ်ရန်
သိ ့မဟတ်

ငွ ပး ချရန်ြဖစ် စ၊ ကန် ပးအပ်ြခင်း သိ ့မဟတ်

ငွ ပး ချြခင်း

သိ ့မဟတ် ယင်းအချက်နှစ်ရပ်စလးကိ နာက်တစ်ချိန်သိ ့ ရ ့ဆိင်း ကာင်းကိြဖစ် စ
ပဋိညာဉ်တွင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်နိင်သည်။
(၂) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များကိ မထိခိက် စဘဲ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ် ကိ
စာြဖင့်ြဖစ် စ၊

နတ် ြပာစကားြဖင့်ြဖစ် စ၊

တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ

နတ် ြပာစကားြဖင့်ြဖစ် စ

တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ
ြပုလပ်နိင်သည်။

ပဋိညာဉ်ြပုသူတိ ့၏ ြပုမူ ဆာင်ရွက်မအရ ပဋိညာဉ်ြဖစ်သည်ဟ
သည်။

စာြဖင့်၊
သိ ့မဟတ်

ကာက်ယူနိင်

ပဋိညာဉ်၏အ ကာင်းအရာ
တည်ရိှ န သာကန် သိ ့မဟတ် အနာဂတ်ကန်
၆။

(၁) အ ရာင်းပဋိညာဉ်၏အ ကာင်းအရာြဖစ် သာ “ကန်” သည် ရာင်းသူက ပိင်ဆင်
ိ
သည့် သိ ့မဟတ် လက်ဝယ်ထားရှိသည့် တည်ရှိ န သာ ကန် သာ်လည်း ကာင်း၊
အနာဂတ် ကန် သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ်နိင်သည်။
(၂) ြဖစ်မည်-မြဖစ်မည် မ သချာ သာ မ ရရာမအ ပ တွင် မူတည်၍ ရာင်သူရရှိမည့်
ကန်ကိ ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်တစ်ရပ် ရှိနိင်သည်။
(၃) အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ

ရာင်းသူသည် အနာဂတ်ကန်ကိ လတ်တ လာ

ရာင်းြခင်းအြဖစ် အကျိုးသက် ရာက် စလိသည့်ကိစ္စတွင် ယင်းပဋိညာဉ်သည် ကန်
ရာင်းရန် သ ဘာတူညီချက်အြဖစ် တည်ရှိ ဆာင်ရွက်သည်။
ပဋိညာဉ်ြပုလပ်ြခင်းမရှမ
ိ ီ ယိယွငး် ပျက်စးီ န သာကန်
၇။

သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်ကိ ရာင်း သာ ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် ပဋိညာဉ်ြပုသည့်

အချိန်၌ “ကန်”သည်

ရာင်းသူသိရှိြခင်းမရှိဘဲ ယိယွင်းပျက်စီး ပီး ြဖစ်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊

ပဋိညာဉ်ပါ ဖာ်ြပချက်အတိင်း ကိက်ညီမမရှိ တာ့ လာက် အာင် ထိခိက်ပျက်စီးထား ပီးြဖစ်လ င်
သာ်လည်း ကာင်း၊ ပဋိညာဉ်သည် ပျက်ြပယ်သည်။
ရာင်းရန်သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြပုလပ် ပီး နာက် ရာင်းြခင်းမြပုမီယယွ
ိ ငး် ပျက်စးီ သွား သာ “ကန်”
၈။

သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီး ကန်ကိ

ရာင်းချရန် သ ဘာတူညီချက်ရသ
ိှ ည့် ကိစတ
္စ င
ွ ်

ပဋိညာဉ် ြပုလပ် ပီး နာက် ကန်ပစ္စည်းဆးရးမအန္တရာယ်သည် ဝယ်သူထကူး ြပာင်းြခင်းမြပုမီ
ရာင်းသူနှင့်ဝယ်သူတိ ့၏ အြပစ်တစ်စတစ်ရာ ကာင့် မဟတ်ဘဲ “ကန်” သည် ယိယွင်းပျက်စးီ
သွားလ င်ြဖစ် စ၊ ပဋိညာဉ်တွင်

ဖာ်ြပထားချက်နင
ှ ့် ကိက်ညီမ မရှိ တာ့ လာက် အာင် ထိခိက်

ပျက်စီးသွားလ င်ြဖစ် စ ယင်းသ ဘာတူညီချက်သည် ပျက်ြပယ်သည်။
ကန်ဖးိ ငွ
ကန်ဖးိ ငွကသတ်
ိ
မတ
ှ ြ် ခင်း
၉။

(၁) အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ပါ ကန်ဖိး ငွကိ ယင်းပဋိညာဉ်အရ သတ်မှတ်နိင်သည်။
သိ ့မဟတ် သ ဘာတူညီထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း သတ်မှတ်ရန် ချန်လှပ်ထား
နိင်သည်။ သိ ့မဟတ် ရာင်းသူနှင့်ဝယ်သူတိ ့အ ကား ဆက်ဆပ ဆက်ဆနည်းအရ
ဆးြဖတ်နိင်သည်။
(၂)

ရှ ့တွငပ
် ါရှိ ပီးြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကန်ဖိး ငွကိ သတ်မှတ်ြခင်းမြပုသည့် ကိစ္စ
တွင် ဝယ်သူသည် ရာင်းသူအား လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ ကန်ဖိး ငွကိ ပးရမည်။

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ ကန်ဖိး ငွဆိသည်မှာ ကိစ္စရပ်တစ်ခချင်း၏ အ ြခအ န
များ ပ တွင် တည်မှီ န သာ အ ကာင်းြခင်းရာ ဆိင်ရာြပဿနာြဖစ်သည်။
တန်ဖိးြဖတ်ချက်အရ ရာင်းရန်သ ဘာတူညခ
ီ ျက်
၁၀။

(၁) တတိယပဂ္ဂုိ လ်( ကားလူ)၏

တန်ဖိးြဖတ်ြခင်းြဖင့်

ကန်ဖိး ငွကိ

သတ်မှတ်ရန်

ဟူ သာ စည်းကမ်းချက်မြဖင့် ကန် ရာင်းရန် သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ရှရ
ိ ာ ၎င်း ကားလူ
က ယင်းစည်းကမ်းချက်အတိင်း တန်ဖိးမြဖတ်နိင်သည့် သိ ့မဟတ် တန်ဖိးမြဖတ်
သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းသ ဘာတူညီချက်သည် ပျက်ြပယ်သည်။ သိ ့ရာတွင် ကန်
သိ ့မဟတ် ကန်တစ်စိတ်တစ် ဒသကိ ဝယ်သူသိ ့ ပးအပ် ပီးြဖစ်၍ ဝယ်သူကလည်း
လက်ခသးစွဲပါက

ဝယ်သူသည်

အဆိပါကန်အတွက်

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ

ကန်ဖိး ငွကိ ပး ချရမည်။
(၂)

ရာင်းသူ သိ ့မဟတ် ဝယ်သ၏
ူ
အြပစ် ကာင့် အဆိပါ ကားလူသည် တန်ဖိးြဖတ်
ြခင်းမှ တားဆီးြခင်းခရသည့်ကိစ္စတွင် အြပစ်မရှိသူသည် နစ်နာ ကးရလိမြဖင့်
အြပစ်ရှိသူအား တရားစွဲဆိနိင်သည်။

စည်းကမ်းချက်များနှင့် အာမခချက်များ အချိနန
် င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
၁၁။

ပဋိညာဉ်ပါစည်းကမ်းချက်များမှ ြခားနား သာ ရည်ရွယ်ချက်

ပ ပါက်ြခင်းမရှိလ င်

ငွ ပး ချြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များသည် အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၏ အဓိက
စည်းကမ်းချက် ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယြူ ခင်းမြပုရ။ အချိန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြခားသတ်မှတ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်သည် ပဋိညာဉ်၏ အဓိက စည်းကမ်းချက် ြဖစ်သည် မြဖစ်သည် ဆိြခင်းမှာ ပဋိညာဉ်ပါ
စည်းကမ်းချက်များ အ ပ တွင် တည်သည်။
စည်းကမ်းချက်နင
ှ အ
့် ာမခချက်
၁၂။

(၁) အ ရာင်းပဋိညာဉ်၏

အ ကာင်းအရာြဖစ် သာ

“ကန်”ကိ

ရည်ညန်းသည့်

အ ရာင်းပဋိညာဉ်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်သည် စည်းကမ်းချက်

သာ်လည်း

ကာင်း၊ အာမခချက် သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ်နိင်သည်။
(၂) စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်သည် ပဋိညာဉ်၏ အဓိကကိစ္စအတွက် မရှမ
ိ ြဖစ်လိအပ် သာ
(အ ရး ကီး သာ) သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ် ပီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်ကိ

ဖာက်

ဖျက်သည့် ပဋိညာဉ်ကိ ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ် ကာင်း သတ်မှတ်ရန် အခွင့်အ ရးကိ
ြဖစ် ပ စသည်။
(၃) အာမခချက်တစ်ရပ်သည်

ပဋိညာဉ်၏

အ ထာက်အကူမ သာြဖစ်သည့်
ဖာက်ဖျက်ြခင်းသည်

အဓိကကိစ္စနှင့်

သတ်မှတ်ချက်ြဖစ် ပီး

နစ်နာမအတွက်

ဆက်စပ် သာ်လည်း
ယင်းသတ်မှတ်ချက်ကိ

တာင်းဆိခွင့်ကိ

ြဖစ် ပ စသည်။

သိ ့ရာတွင် “ကန်” ကိ ပယ်ရန်နင
ှ ့် ပဋိညာဉ်ကိ ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ် ကာင်း သတ်မှတ်
ရန် အခွင့်အ ရးမရှိ။
(၄) အ ရာင်းပဋိညာဉ်ပါ

သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်သည်

စည်းကမ်းချက်

ြဖစ်သည်

သိ ့မဟတ် အာမခချက် ြဖစ်သည်ဆိြခင်းမှာ ကိစ္စရပ်တစ်ခစီ၌ ပဋိညာဉ် တည်
ဆာက်မအ ပ တွင်တည်သည် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ကိ ပဋိညာဉ်၌ အာမခချက်
ဟ ခ သာ်လည်း စည်းကမ်းချက်ြဖစ်နိင်သည်။
စည်းကမ်းချက်များကိ အာမခချက်အြဖစ် မည်သည်အ
့ ခါသတ်မတ
ှ န
် င်
ိ ြခင်း
၁၃။

(၁) အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်သည် ရာင်းသူက ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် စည်းကမ်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိ အ ထာက်အထားြပုရမည့်ကိစ္စတွင် ဝယ်သူသည် ယင်းစည်းကမ်း
ချက်ကိ စွန် ့လတ်နိင်သည်။ သိ ့မဟတ် ယင်းစည်းကမ်းချက်

ဖာက်ဖျက်မကိ

ပဋိညာဉ် ြငင်းပယ်ြခင်းအတွက် အ ကာင်းြပချက်အြဖစ် မသတ်မှတ်ဘဲ အာမခချက်
ဖျာက်ဖျက်မအတွက် သတ်မှတ်ရန် ရွးချယ်နိင်သည်။
(၂) အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ကိ မခွဲြခမ်းနိင်သည့်အြပင် ဝယ်သူသည် ကန် သိ ့မဟတ်
ကန်တစ်စိတ်တစ် ဒသကိ လက်ခ ပီးြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဝယ်သူ
ထ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့် ကူး ြပာင်းသွား ပီးြဖစ် သာ သီးြခား သတ်မှတ်ထား ပီး
ကန်အတွက် ပဋိညာဉ်ြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင် သာ်လည်း ကာင်း အတိအလင်းြဖစ် စ၊
အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်မအရြဖစ် စ ထိကဲ့သိ ့သတ်မှတ်ြခင်းမြပုရန် ပဋိညာဉ် စည်း
ကမ်းချက် မရှိလ င်

ရာင်းသူက ဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ြခင်းအား ကန် ကိ ပယ်ြခင်းအတွက်လည်း ကာင်း၊

ပဋိညာဉ်ကိ

ြငင်းပယ်မအြဖစ် သတ်မတ
ှ ြ် ခင်းအတွက် လည်း ကာင်း အ ကာင်းြပချက်အြဖစ်
မသတ်မှတ်ဘဲ အာမခချက် ဖာက်ဖျက်မအြဖစ်သာလျင် သတ်မှတ်နိင်သည်။
(၃) စည်းကမ်းချက် သိ ့မဟတ် အာမခချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
ကိ မြဖစ်နိင်ြခင်းဟူ သာအ ကာင်း ကာင့်ြဖစ် စ၊ အြခားအ ကာင်း ကာင့်ြဖစ် စ
ဥပ ဒ က ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည့် အမတစ်စတစ်ရာအား ဤပဒ်မပါမည်သည့်
အချက်ကမ ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရ။
ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ စ
့် သည်တိ ့နှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ခသည်အ
့ ဓိပါ္ပ ယ်သက် ရာက်ြခင်း
၁၄။

အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်တွင် ပဋိညာဉ်၏ အချက်အလက်များကိ ကွြဲ ပားြခားနား သာ

ရည်ရွယ်ချက်ကိ ဖာ်ညန်းြပသြခင်းမရှိလ င် (က) ရာင်းြခင်းြဖစ်ပါက
လည်း ကာင်း၊

ရာင်းသူသည် ကန်ကိ ရာင်းရန် အခွင့်အ ရးရှိသည်ဟူ၍

ရာင်းရန်

ကူး ြပာင်းသည်အ
့ ခါ

သ ဘာတူညီြခင်းြဖစ်ပါက

ရာင်းသူသည် ကန်ကိ

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်

ရာင်းရန်အခွင့်အ ရး ရှိလိမ့်မည်

ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် (သွယဝ
် ိက် ဖာ်ြပသည့်) စည်းကမ်း
ချက်ရှိသည်။
(ခ) ဝယ်သသ
ူ ည် အးချမ်းစွာကန်ကိ လက်ဝယ်ထားရှိ ပီး ခစားခွင့်ရှိသည်ဟ အဓိပ္ပါယ်
သက် ရာက်သည့် အာမခချက်ရှိသည်။
(ဂ) ပဋိညာဉ်ြပုချိန်တွင်ြဖစ် စ၊

မြပုမီအချိန်တွင်ြဖစ် စ

ထတ် ဖာ် ကြငာထားြခင်း

မရှိ သာ သိ ့မဟတ် ဝယ်သူအား အသိ ပးထားြခင်းမရှိ သာ တတိယပဂ္ဂိုလ် (သူ
တပါး) အား ပးရမည့် အခ ကး ငွ သိ ့မဟတ်

ကး မီကင်းရှင်းသည့် ကန် ြဖစ်

သည်ဟ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် အာမခချက်ရှိသည်။
ကန်အမျိုးအမည် ဖာ်ြပချက်နင
ှ ့် ရာင်းြခင်း
၁၅။

အမျိုးအမည် ဖာ်ြပ၍ ကန်ကိ ရာင်းချြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် “ကန်”

သည်

ဖာ်ြပထားချက်နှင့်ကိက်ညီရမည်ဟ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် စည်းကမ်းချက်ရှိသည်။

နမူနာြပ၍ လည်း ကာင်း၊ အမျိုးအမည် ဖာ်ြပ၍လည်း ကာင်း ရာင်းြခင်းြဖစ်လ င် “ကန်” သည်
ဖာ်ြပထားချက်နှင့် ကိက်ညီမမရှိပါက ကန်အများစသည် နမူနာနှင့် ကိက်ညီမရှိရမ ြဖင့် လ လာက်
ြခင်းမရှိ။
အရည်အ သွး သိ ့မဟတ် သင့် လ ာ်ြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ အဓိပါ္ပ ယ်သက် ရာက်သည့် စည်းကမ်း
ချက်များ
၁၆။

ဤအက်ဥပ ဒနှင့် အြခားတည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်၏ ြပဌာန်းချက်များနှင့် ဆန် ့ကျင်ြခင်း

မရှိလ င် အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ ပးအပ် သာကန်၏ အရည်အ သွးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊
သတ်မှတ်ထားသည့်ကိစ္စအတွက် သင့် လျာ်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ အာမခချက် သိ ့မဟတ် စည်း
ကမ်းချက်ရိှသည်ဟူ၍ အာက်ပါကိစ္စများတွင် မှတပါး အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်ြခင်းမရှိ စရ (၁) ဝယ်သသ
ူ ည် ရာင်းသူ၏ က မ်းကျင်လိမ္မာမ (သိ ့မဟတ်) ဝဖန်ပိင်းြခားမ အ ပ
တွင် ယ ကည်အားထားသည်ဆိြခင်းကိ ြပသသည်အ
့ နြဖင့် မည်သည့်ကိစ္စအတွက်
ကန်ကိ အလိရှိြခင်းြဖစ် ကာင်း အတိအလင်းြဖစ် စ၊ အဓိပါ္ပ ယ် သက် ရာက်မ
့ ြပင် “ကန်”သည်လည်း ရာင်းသူ
အရြဖစ် စ၊ ရာင်သူအား အသိ ပးထားသည်အ
၏ လပ်ငန်းတွင် ပးအပ် မဲ ( ရာင်းချ မဲ) ြဖစ် သာ ကန်အမျိုးအစားြဖစ်သည့် ကိစ္စ
တွင် ( ရာင်းသူသည် ကန်ြပုလပ်သူ သိ ့မဟတ် ထတ်လပ်သူ ဟတ်သည်ြဖစ် စ၊
မဟတ်သည်ြဖစ် စ)

ကန်သည်

အဆိပါကိစ္စအတွက်

ထိက်သည့်အား လျာ်စွာ

သင့် လျာ်မရှိရမည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် စည်းကမ်းချက်ရှိသည်။ သိ ့ရာ
တွင် သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခကိ တီထွင်မူပိင်ခွင့်အမည်ြဖင့်ြဖစ် စ၊
အြခားကန်သွယ်မအမည် (ကန်အမည်တဆိပ်) ြဖင့်ြဖစ် စ

ရာင်းချြခင်းအတွက်

ပဋိညာဉ်ရှိသည့် ကိစ္စတွင် သတ်မှတ်ထား သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် သင့် လျာ်မ
ရှိသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် စည်းကမ်းချက်မရှိ စရ။

(၂) အလားတူကန်အမျိုးအစားကိ

ရာင်းဝယ် လ့ရှိသည့်

ရာင်းသူထမှ အမျိုးအမည်

ကိ ဖာ်ြပ၍ ကန်ဝယ်သည့်ကိစ္စတွင် ( ရာင်းသူသည် ကန်ြပုလပ်သူ သိ ့မဟတ် ထတ်
လပ်သူ ဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည်ြဖစ် စ) “ကန်” သည် ရာင်းဝယ် ဖာက်
ကားနိင် သာအရည်အ သွးရှိရမည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့်စည်းကမ်းချက်
ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင် ဝယ်သူသည် ကန်ကိ ကည့်ရ ့စစ် ဆး ပီးြဖစ်လ င် ယင်းသိ ့
ကည့်ရ ့စစ် ဆးရာမှ

ဖာ်ထတ် တွ ့ရှိနိင်မည့်

ချို ့ယွင်းချက်နှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

စည်းကမ်းချက်ရှိသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်ြခင်း မရှိ စရ။
(၃) အရည်အ သွးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ သတ်မှတ်ထား သာကိစ္စအတွက် သင့် လျာ်မ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ စည်းကမ်းချက် သိ ့မဟတ် အာမခချက်ရှိသည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်
သက် ရာက်ြခင်းကိ ကန်သွယ်မဓ လ့ထးစများြဖင့် ြဖည့်စွက်နိင်သည်။
(၄) တစ်ခနှင့်တစ်ခ မညီမညတ်ရှိသည် မဟတ်လ င် အတိအလင်းြဖစ် သာ အာမခချက်
သိ ့မဟတ် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်သည် ဤအက်ဥပ ဒအရ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်
စသည့် အာမခချက် သိ ့မဟတ် စည်းကမ်းချက်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်းမရှိ။ (ပျက်ြပယ်
စမည်မဟတ်)
နမူနာြပ၍ ရာင်းြခင်း
၁၇။

(၁) ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်တွင် နမူနာြပ၍

ရာင်းြခင်းြဖစ် ကာင်း အတိအလင်းြဖစ် စ၊

အဓိပ္ပါယ် သက် ရာက်မအရြဖစ် စ၊ ဖာ်ြပချက်ပါရှိပါက ယင်းပဋိညာဉ်သည် နမူနာ
ြပ၍ ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ြဖစ်သည်။
(၂) နမူနာြပ၍ ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်တွင်
(က) “ကန်” အများစသည် အရည်အ သွးအရ နမူနာနှင့်ကိက်ညီရမည် ဟူ၍
လည်း ကာင်း၊
(ခ)

ဝယ်ယူသည့်ကန်အများစကိ နမူနာနှင့် နင်းယှဉ်စစ် ဆးရန် ထိက်သင့်သည့်
အခွငအ
့် ရး ရရှရ
ိ မည် ဟူ၍လည်း ကာင်း၊

(ဂ)

“ကန်”သည် နမူနာကိ ထိက်သည့်အား လျာ်စွာ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းြဖင့်
မြမင်သာ သာ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားရန် မြဖစ်နိင်သည့် ခ တ်ယွင်းချက်မှ
ကင်းလွတရ
် မည်ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်သည့် စည်းကမ်း
ချက်ရှိသည်။

အခန်း(၃)
ပဋိညာဉ်၏အကျိုးသက် ရာက်မများ
ရာင်းသူနင
ှ ဝ
့် ယ်သအ
ူ ကားကန်ပစ္စည်းပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ လ
့် ဲ ြပာင်းြခင်း
ကန်ကိအ သအချာသိရ အာင်ြပုလပ်ရြခင်း
၁၈။

အ သအချာမသိရ သး သာကန်ကိ ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် (ကန်

ကိ အ သအချာသိရ အာင် မြပုလပ်ရ သးပါက ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီးသည့်အချိန်ထိ) (ကန်ကိ အ သ
အချာသိရ အာင်မြပုလပ် သးသမ ) ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည် ဝယ်သထ
ူ
လဲ ြပာင်းသွားြခင်း
မရှိ။
ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ သ
့် ည် ရည်ရယ
ွ ် သာအချိန၌
် ကူး ြပာင်းြခင်း
၁၉။

(၁) သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန် သိ ့မဟတ် အ သအချာသိရ ပီး ကန်ကိ ရာင်းြခင်းအ
တွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် ၎င်းကန်ပစ္စည်းများကိ ပိင်ဆိင်ခွင့်သည် ပဋိညာဉ်
ြပုသူတိ ့က လဲ ြပာင်းရန် ရည်ရွယ်သည့်အချိန်တွင် ဝယ်သူထသိ ့လဲ ြပာင်းသည်။
(၂) ပဋိညာဉ်ြပုသူများ၏

ရည်ရွယ်ချက်ကိ

စိစစ်ဆးြဖတ်ရန်အလိ ့ငှာ

ပဋိညာဉ်ပါ

စည်းကမ်းချက်များ၊ ပဋိညာဉ်ြပုသူများ၏ အြပုအမူနှင့် အမ၏ပတ်ဝန်းကျင် အ ြခ
အ နများတိ ့ကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
(၃) ကွြဲ ပားြခားနား သာ ရည်ရွယ်ချက် ပ ပါက်ြခင်းမရှိလ င် ပဒ်မ ၂၀ မှ ၂၄ အထိ
တွင် ပါရှိ သာ ဥပ ဒများသည် မည်သည့်အချိန်၌ ဝယ်သူထသိ ့ ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်
ကူး ြပာင်းရန်ြဖစ်သည်ဆိြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ပဋိညာဉ်ြပုသူများ၏ရည်ရွယ်ချက်
ကိ စိစစ်ဆးြဖတ်ြခင်းအတွက် ဥပ ဒသများြဖစ်ရမည်။
ပးအပ်နင်
ိ သည့် အ ြခအ နတွငရ
် ိှ သာ သီးြခားသတ်မတ
ှ ထ
် ား ပီးကန်
၂၀။

ပးအပ်နိင် သာအ ြခအ နတွင်ရှိသည့် သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်ကိ

ရာင်းြခင်း

အတွက် စည်းကမ်းကန် ့သတ်ချက်မထားရှိ သာ ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်
သည် ပဋိညာဉ်ကိ ြပုလပ်သည့်အချိန်၌ ဝယ်သူထသိ ့ကူး ြပာင်းသွားသည်။ ကန်ဖိး ငွကိ ပး ချ ရ
မည်အ
့ ချိနက
် ြဖစ်
ိ
စ၊

ကန်ကိ ပးအပ်ရမည့်အချိန်ကိြဖစ် စ၊

ယင်းကိစ္စနစ
ှ ရ
် ပ်စလးကိြဖစ် စ

ရ ့ဆိင်းြခင်း ရှိ/မရှိသည် အဓိက မဟတ်။
ိ း
သီးြခားသတ်မတ
ှ ထ
် ား ပီးကန်ကိ ပးအပ်နင်
ိ သာ အ ြခအ နတွင် ထားရှိ ပးရန်လြခင်
၂၁။

သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်ကိ

ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ြဖစ်သည့်အြပင် ကန်ကိ

ပးအပ်နိင် သာ အ ြခအ နတွင်ရှိ စ ရးအတွက်

ရာင်းသူက တစ်စတစ်ရာ ြပုလပ် ပးရမည့်

တာဝန်ရှိသည်။ ကိစတ
္စ ွင် ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီးသည့်အြပင် ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီး ကာင်းကိ ဝယ်သူက
လည်း သိရှိ ပီးသည့်အချိန်အထိ (ယင်းသိ ့ြပုလပ်မ ပီးမီနှင့် ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီး ကာင်း ဝယ်သူက

မသိရှမ
ိ ီ) ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့် ကူး ြပာင်းသွားြခင်းမရှိ ကန်ဖိး ငွကိသတ်မှတ်ရန်အတွက် ရာင်း
သူက တစ်စတစ်ရာြပုလပ်ရမည့် ပးအပ်နိင် သာ အ ြခအ နတွင်ရှိသည့် သီးြခားသတ်မှတ်ထား
ပီးကန်။
၂၂။
ပးအပ်နိင်သည့်အ ြခအ နတွင်ရှိ သာ သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်ကိ ရာင်းြခင်း
အတွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် တန်ဖိး ငွ တွကခ
် ျက်သတ်မှတ် ရးအတွက် ရာင်းသူသည် ကန်
ကိ ချိန်တွယ်ရန်၊ ချင်တွယတ
် ိင်းတာရန်၊ စမ်းသပ်ရန် သိ ့မဟတ် ကန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားြပုလပ်
မတစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အြခားအရာတစ်ခခကိြဖစ် စ ြပုလပ်ရန်တာဝန်ရှိပါက ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီးသည့်
အြပင် ဝယ်သူကလည်း ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီး ကာင်းသိရှိသည့်အချိန်အထိ (ယင်းသိ ့ြပုလပ်မ ပီးမီနှင့်
ယင်းသိ ့ြပုလပ် ပီး ကာင်း ဝယ်သူကမသိရှိမ)ီ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့် ကူး ြပာင်းသွားြခင်းမှရှိ။
အ သအချာမသိရ သး သာကန်ကိ ရာင်းချြခင်းနှင့် သီးသန် ့ခွြဲ ခားလျာထားြခင်း
၂၃။
(၁) အ သအချာမသိရ သး သာ ကန် သိ ့မဟတ် အနာဂတ်ကန်ကိ အမျိုးအမည် ဖာ်ြပ
ချက်ြဖင့် ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် ဝယ်သူ၏သ ဘာတူညီချက်
ြဖင့်

ရာင်းသူကြဖစ် စ၊

ရာင်းသူ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဝယ်သက
ူ ြဖစ် စ၊

ပးအပ်နိင်သည့် အ ြခအ နတွင်ရှိ သာ ထိကန်အမျိုးအစားကိ စည်းကမ်းသတ်
မှတခ
် ျက် မထားရှိဘဲ ပဋိညာဉ် အလိ ့ငှာ သီးသန် ့ခွဲြခားလျာထား (ဖယ်ထား)
ပီးသည့်အခါ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခင
ွ ့်သည် ဝယ်သူထကူး ြပာင်းသည်။ ယင်းသ ဘာ
တူညခ
ီ ျက်သည် အတိအလင်း သာ်လည်း ကာင်း၊ အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်မအရ သာ်
လည်း ကာင်းြဖစ်နိင်သည့်အြပင် ကန်ကိ သီးသန် ့ ခွဲြခားလျာထားြခင်းမြပုမီြဖစ် စ၊
ြပု ပီးမှြဖစ် စ၊ ယင်းသ ဘာတူညခ
ီ ျက်ကိ ပးနိင်သည်။
သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သသ
ူ ိ ့ ပးအပ်ြခင်း
(၂)

ရာင်းသူသည် ပဋိညာဉ်ကိ လိက်နာလျက် ကန်ကိ ဝယ်သူထတင်ပိ ့ရန်အလိ ့ငှာ
ဝယ်သူ သိ ့မဟတ် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ သိ ့မဟတ် အြခားကန်လက်ခသူ (ဝယ်သူက
အမည် သတ်မှတ် ပးသူ ဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည်ြဖစ် စ) ထသိ ့ ကန်ကိ
ပးအပ်သည့်အြပင် ကန်ကိ စီမခန် ့ခွဲနိင်သည့် အခွင့်အ ရးကိလည်း သီးသန် ့ရယူ
ထားြခင်းမရှိပါက ထိသူသည် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မထားရှိဘဲ ပဋိညာဉ်နှင့်
အညီ ကန်ကိ သီးသန် ့ခွဲြခား လျာထားသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

“ ကိုက်လ င်ဝယ်”ရန် သိ ့မဟတ် “ဝယ်လ င်ဝယ်၊ မဝယ်လ င်ြပန်ပိ ့”ရန် ပးပိ ့ သာကန်
၂၄။
“ ကိုက်လ င်ဝယ်” သိ ့မဟတ် “ဝယ်လ င်ဝယ်၊ မဝယ်လ င်ြပန်ပိ ့” သိ ့မဟတ် အြခား
အလားတူ စည်းကမ်းချက်များြဖင့် ဝယ်သူအားကန်ကိ

ပးအပ် သာအခါ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်

သည် ( အာက်ပါအ ြခအ နတွင်) ဝယ်သူထကူး ြပာင်းသည် (က) ဝယ်သူကသ ဘာကျ ကာင်း သိ ့မဟတ် လက်ခ ကာင်း ရာင်းသူအား ထတ် ဖာ်
ြပသသည်အ
့ ခါ သိ ့မဟတ် အ ရာင်းအဝယ်ကိ လက်ခ ကာင်းြပသည့် အြခားြပု
လပ်မ တစ်ခခကိ ြပုလပ်သည့်အခါ။

(ခ) ဝယ်သသ
ူ ည် သ ဘာကျ ကာင်း သိ ့မဟတ် လက်ခ ကာင်းကိ

ရာင်းသူအား

ထတ် ဖာ်ြပသြခင်းမရှိ သာ်လည်း ြငင်းပယ် ကာင်း အ ကာင်း ကားြခင်းမြပုဘဲ
ကန်ကိရယူထားပါက ကန်ကိြပန်ပိ ့ရန် အချိန်သတ်မှတ်ထားလ င် ယင်းအချိန် ကန်
ဆးသည့်အခါ၊ အချိန်သတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိလ င် ထိက်သင့် သာအချိန် ကန်ဆး
သည်အ
့ ခါ(ကန်) စီမခန် ့ခွဲခွင့်ကိ သီးသန် ့ရယူထားြခင်း။
၂၅။

(၁) သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်ကိ ရာင်းြခင်းအတွက် ပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် သာ်
လည်း ကာင်း၊ ပဋိညာဉ်ြပု ပီး နာက် ပဋိညာဉ်အလိ ့ငှာ ကန်ကိ သီးသန် ့ခွဲြခားလျာ
ထားမြပုသည့်ကိစ္စတွင် သာ်လည်း ကာင်း၊
ချက်များအရြဖစ် စ၊

ကန်ကိ

ရာင်းသူသည် ပဋိညာဉ် စည်းကမ်း

သီးသန် ့ခွြဲ ခားလျာထားြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

စည်းကမ်းချက်များအရြဖစ် စ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိ ြဖည့်
ဆည်း ဆာင်ရွက် ပးသည့်အချိန်အထိ ကန်ကိ စီမခန် ့ခွဲနိင်သည့် အခွင့်အ ရးကိ
သီးသန် ့ရယူထားခွင့်ရိှသည်။ ဤကိစ္စ၌ ဝယ်သူအားြဖစ် စ၊ ဝယ်သူထတင်ပိ ့ရန်
အလိ ့ငှာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ သိ ့မဟတ် အြခားကန်လက်ခသူအားြဖစ် စ၊ ကန်ကိ
ပးအပ်ထား စကာမူ

ရာင်းသူက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကိ

ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက် ပီးသည့်အချိန်အထိ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည် ဝယ်သူထ
ကူး ြပာင်းသွားြခင်းမရှိ ပ။
(၂) ကန်ကိသ ဘာြဖင့်

တင် ဆာင်သည့်ကိစ္စ

ြဖစ်သည့်အြပင်

သ ဘာကန်တင်

လက်မှတ်အရ ရာင်းသူ သိ ့မဟတ် ၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်၏အမိန် ့အတိင်း ကန်ကိ
ပးအပ်ရမည့်ကိစ္စလည်းြဖစ်ပါက ရာင်းသူက ကန်စီမခန် ့ခွဲခွင့်ကိ ရယူထားသည်
ဟ အြမင်အားြဖင့် (သာမန်အားြဖင့်) မှတယ
် ူသည်။
(၃)

ရာင်းသူသည်ဝယ်သူထမှ တန်ဖိး ငွထတ်ယူရန် ငွလဲလက်မှတ်ကိ ဝယ်သူအမည်
ြဖင့် ရးသား ပီး

ငွလဲလက်မှတ်ကိလက်ခ ရး သိ ့မဟတ် ငွ ပး ချ ရးအတွက်

အာမခချက်ရှိ စရန် ငွလဲလက်မှတ်နှင့် သ ဘာကန်တင်လက်မှတ်တိ ့ကိ ဝယ်သူထ
သိ ့ အတူတကွ

ပးပိ ့သည့်ကိစ္စတွင် ဝယ်သူသည်

ငွ ချးြခင်းမြပုပါက

သ ဘာကန်တင်လက်မှတ်ကိ

ငွလဲလက်မှတ်ကိ လက်ခ၍
ြပန်ပိ ့ရန်

တာဝန်ရှိသည်။

ဝယ်သသ
ူ ည် သ ဘာကန်တင်လက်မှတ်ကိ ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ (မတရား) ရယူထား
လ င် ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည် ဝယ်သူထကူး ြပာင်းြခင်းမရှိ။
ကန်ပျက်စးီ ဆးရးမအန္တရာယ်သည် သာမန်အားြဖင့် ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ န
့် င
ှ အ
့် တူကးူ ြပာင်းြခင်း
၂၆။

အြခားနည်းသ ဘာတူညီထားြခင်းမရှိလ င် ကန်ပျက်စီးဆးရးမအန္တရာယ်သည် ဝယ်သူ

အား ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်လဲ ြပာင်းသည့်အချိန်ထိ ရာင်းသူတွင်ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင် ကန်ပစ္စည်း
ပိင်ဆိင်ခင
ွ ့်ကိ ဝယ်သူအားလဲ ြပာင်း ပး ပီး သာအခါ ကန်ကိ ပးအပ် ပီးသည်ြဖစ် စ၊ မ ပီးသည်
ြဖစ် စ ကန်ပျက်စးီ ဆးရးမအန္တရာယ်သည် ဝယ်သူတွင်ရှိသည်။

သိ ့ရာတွင်ဝယ်သူ၏အြပစ် ကာင့်ြဖစ် စ၊ ရာင်းသူ၏အြပစ် ကာင့်ြဖစ် စ၊ ကန် ပးအပ်
မ နာက်ကျသည့်ကိစ္စတွင် ထိအြပစ် ကာင့်သာ မဟတ်ပါက ြဖစ် ပ ခဲ့မည် မဟတ် သာ ဆးရးမ
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန်ပစ္စည်းဆးရးမအန္တရာယ်သည် အြပစ်ြပုလပ်သူတွင်ရှိသည်။
ထိ ့အြပင် ဤပဒ်မပါ မည်သည့်အချက်ကမ ပဋိညာဉ်ြပုသူ အြခားတစ်ဖက်၏ ကန်လက်ခ
သူအြဖစ်

ရာင်းသူ သိ ့မဟတ် ဝယ်သူတွင်ရှိ သာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိြဖစ် စ၊

ပး လ ာ်ရန်

တာဝန်ရှိမများကိြဖစ် စ ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရ။
ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ လ
့် ဲ ြပာင်းြခင်း
ပိင်ရင
ှ မ
် ဟတ် သာသူက ရာင်းြခင်း
၂၇။

ဤအက်ဥပ ဒနှင့် အြခားတည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့် ဆန် ့ကျင်ြခင်း

မရှိလ င် ပိင်ရှင်မဟတ် သာသူက ကန်ကိ ရာင်းချြခင်းြဖစ်သည့်အြပင် ပိင်ရှင်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်
သိ ့မဟတ် သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့်
၎င်း၏အြပုအမူအရ

ရာင်းချြခင်းလည်း မဟတ်သည့်ကိစ္စတွင် ကန်ပိင်ရှင်သည်

ရာင်းသူ၏ ရာင်းရန်အခွငအ
့် ာဏာကိ ြငင်းဆိြခင်းမှပိတ်ပင်ြခင်းမခရပါက

(ြငင်းဆိခွင့မ
် ရှိပါက) ဝယ်သူသည် ရာင်းသူတွင်ရှိခဲ့ သာ ကန်ပိင်ဆိင်ခွင့်ထက်ပိ၍ ကာင်း သာ
အခွင့်အ ရးကိရရှိသည် မဟတ်။
သိ ့ရာတွင် ကန်သွယ်မကိယ်စားလှယ်သည် ပိင်ရှင်၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် “ကန်”
သိ ့မဟတ် ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်း အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းကိ လက်ရှိထားသည့်ကိစ္စတွင်
ကန်သွယ်မ ကိယ်စားလှယတ
် စ်ဦးအ နြဖင့် လပ်ရိးလပ်စဉ်အတိင်း ြပုလပ် သာ ၎င်း၏ ရာင်းချမ
သည် ၎င်းအား ယင်းသိ ့ြပုလပ်ရန် ပိင်ရှင်က အာဏာလဲအပ်ထားဘိသကဲ့သိ ့ပင် တရားဝင်သည်။
သိ ့ရာတွင် ဝယ်သူသည် ပဋိညာဉ်ြပုလပ်ချိန်က

ရာင်းသူတင
ွ ်

ရာင်းချရန် အာဏာမရှိ ကာင်း

သိရြိှ ခင်းမရှိသည်အ
့ ြပင် သ ဘာရိးြဖင့် ြပုလပ်ြခင်းြဖစ်ရမည်။
ပူးပိင်ဆင်
ိ သမ
ူ ျားအနက်မှ တစ်ဦးက ရာင်းချြခင်း
၂၈။

ကန်ကိ ပူးတွဲပိင်ဆိင်သူ အများရှိသည့်အနက်မှ တစ်ဦး သာသူသည် ပူးတွဲပိင်ဆိင်သူများ

၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ၎င်းကန်ကိ တစ်ဦးတည်းလက်ဝယ်ထားရှိလ င် ပဋိညာဉ်ြပုချိန်က ရာင်းသူ၌
ရာင်းရန် အခွငအ
့် ာဏာမရှြိ ခင်းကိ မသိရှဘ
ိ ဲ ထိပူးတွဲပိင်ဆိင်သူထမှ ရိး ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့်
ဝယ်ယူသူထ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခင
ွ ့်ကူး ြပာင်းသည်။
ပျက်ြပယ်ခင
ွ ့်ရ သာ ပဋိညာဉ်အရ ကန်ကိ လက်ရထ
ိှ ားသူက ရာင်းြခင်း
၂၉။

ပဋိညာဉ်အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၉ သိ ့မဟတ် ၁၉-က အရ ပဋိညာဉ်ြပုသူ အြခားတစ်ဖက်၏

ဆန္ဒအ လျာက် ပျက်ြပယ်ခွင့်ရသည့် ပဋိညာဉ်အရ
ရရှိထားရာ

ရာင်းသူသည် ကန်ကိ လက်ဝယ်ထားခွင့်

ရာင်းချချိန်၌ ယင်းပဋိညာဉ်ကိ ဖျက်သိမ်းြခင်းမြပုရ သးသည့်အြပင် ဝယ်သူသည်

လည်း ရာင်းသူ၏ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့် ချို ့တဲ့ြခင်းကိ မသိရှိဘဲ သ ဘာရိးြဖင့် ဝယ်ယူြခင်းြဖစ်
ပါ က ဝယ်သသ
ူ ည် ခိင်လ သာ ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်ကိရသည်။

(ကန်က)ိ ရာင်းချ ပီး နာက် ရာင်းသူ သိ ့မဟတ် ဝယ်သ၏
ူ လက်ဝယ်ထားရှြိ ခင်း
၃၀။

(၁) တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည် ကန်ကိ ရာင်းချ ပီး နာက် ကန်ကိြဖစ် စ၊ ကန်ပိင်
ဆိင် ကာင်း

အ ထာက်အထား

စာရွက်စာတမ်းများကိြဖစ် စ

ဆက်လက်၍

လက်ဝယ်ထားရှိသည့်ကိစ္စ သိ ့မဟတ် လက်ရှိြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင် ထိသူကြဖစ် စ၊
၎င်းကိယ်စားလှယ်

ဆာင်ရွက် သာ ၎င်း၏ကန်သွယမ
် ကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ၊

ရာင်းြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့် ကန်ကိ သိ ့မဟတ်
ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်း အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကိ ယခင် ရာင်းချထား
ြခင်းကိ သိရှိြခင်းမရှိဘဲ သ ဘာရိးြဖင့် လက်ခ သာသူတစ်ဦးဦးသိ ့ ပးအပ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း ပးြခင်းသည်

ပးအပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း ပးြခင်းကိ

ြပုလပ်သူအား ထိကဲ့သိ ့ြပုလပ်ရန် ကန်ပိင်ရှင်က အတိအလင်း အာဏာလဲအပ်ထား
ပီး ြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ အကျိုးသက် ရာက်မရှိသည်။
(၂) တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည်
သ ဘာတူ ပီး နာက်

ကန်ကိြဖစ် စ၊

စာရွက်စာတမ်းများကိြဖစ် စ
ခွင့်

ကန်ကိဝယ် ပီး နာက်

ရသည့်ကိစ္စတွင်

သိ ့မဟတ်

ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်း

ဝယ်ရန်

အ ထာက်အထား

ရာင်းသူ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လက်ဝယ်ထားရှိ

ထိသူကြဖစ် စ၊

၎င်းကိယ်စား ဆာင်ရွက် သာ

၎င်း၏

ကန်သွယ်မ ကိယ်စားလှယက
် ြဖစ် စ ရာင်းြခင်း၊ ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ် အြခား
နည်းစီမခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့် ကန်ကိ သိ ့မဟတ် ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်း အ ထာက်အထား
စာရွက်စာတမ်းများကိ

ကန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူလ

ရာင်းသူ၏ ရရန်ရှိ သာ ငွကိ

တာင်းဆိခွင့် သိ ့မဟတ် အြခားအခွင့်အ ရးတစ်စတစ်ရာရှိြခင်းကိ သိရှိြခင်းမရှိဘဲ
သ ဘာရိးြဖင့်လက်ခ သာသူ တစ်ဦးဦးသိ ့ ပးအပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း ပး
ြခင်းသည် ယင်း တာင်းဆိခွင့် သိ ့မဟတ် အခွင့်အ ရး ပ

ပါက်ခဲ့ြခင်း မရှိဘိ

သကဲသ
့ ိ ့ အကျိုးသက် ရာက်သည်။
အခန်း(၄)
ပဋိညာဉ်ကအ
ိ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း
ရာင်းသူနင
ှ ့်ဝယ်သတ
ူ ိ ့၏တာဝန်များ
၃၁။

အ ရာင်းပဋိညာဉ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ကန်ကိ ပးအပ်ရန်မှာ ရာင်းသူ၏တာဝန်

ြဖစ်၍ အဆိပါကန်ကိ လက်ခ ပီး ၎င်းအတွက် ငွ ပး ချရန်မှာ ဝယ်သူ၏တာဝန်ြဖစ်သည်။
ငွ ပး ချြခင်းနှင့်(ကန်) ပးအပ်ြခင်းသည် တစ် ပိုင်တည်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်စ
့ ည်းကမ်းချက်များ
ြဖစ်ြခင်း
၃၂။
ချြခင်း

အြခားနည်း သ ဘာတူညီထားြခင်းမရှိလ င် ကန်ကိ
တိ ့

သည်

ဆိလိသည်မှာ ရာင်းသူသည်

ပးအပ်ြခင်းနှင့် ကန်ဖိး ငွ ပး

တစ် ပိုင်တည်း ဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များြဖစ်သည်။
ကန်ဖိး ငွနှင့်

ဖလှယ်ရန်အတွက်ဝယ်သူအား

ကန်ကိလက်ဝယ်ထားရှိခွင့် ပးရန်

ဆန္ဒရှိရမည့်အြပင်

အဆင်သင့်လည်းရှိရမည်။

ဝယ်သသ
ူ ည်လည်း ကန်လက်ရှိထားခွင့်နှင့်ဖလှယ်ရန်အတွက် ရာင်းသူအား ကန်ဖိး ငွ ပး ချရန်
ဆန္ဒရှိရမည့်အြပင် အဆင်သင့်လည်းရှိရမည်။
(ကန်) ပးအပ်ြခင်း
၃၃။

ပးအပ်ြခင်းအြဖစ်သတ်မှတ်ရန်

သ ဘာတူညီသည့်အမတစ်စတစ်ရာ

ပဋိညာဉ်ြပုသူများက

ကိြပုလပ်ြခင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ဝယ်သူသိ ့မဟတ်

ဝယ်သူအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခွင့်ရသူ တစ်ဦး တစ် ယာက်က ကန်ကိ လက် ရာက်ရရှိ စသည့်
အမတစ်စတစ်ရာကိ

ြပုလပ်ြခင်းြဖင့် သာ်လည်း

ကာင်း၊

ရာင်းချ ပီးကန်ကိ ပးအပ်ြခင်းြပုလပ်နိင်သည်။
(ကန်) အချို ့အဝက် ပးအပ်ြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မ
၃၄။

ကန်အားလးကိ ပးအပ် ရးအတွက် အလီလီြပုလပ် ဆာင်ရွက် နစဉ် ကန်အချို ့အဝက်ကိ

ပးအပ်ြခင်းသည်

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခင
ွ ့်ကူး ြပာင်းမကိစ္စအလိ ့ငှာ

ကန်အားလးကိ ပးအပ်ြခင်းကဲ့သိ ့

တူညီ သာအကျိုးသက် ရာက်မရှိသည်။

သိ ့ရာတွင်ကန်အားလးမှခွဲထတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ကန်

အချို ့အဝက်ကိ

ပးအပ်ြခင်းသည်

လက်ကျန်ကန်ကိ ပးအပ်ြခင်းအြဖစ်ြပုလပ်ြခင်းမဟတ်။
(ကန်) ပးအပ်ရန်အတွက် ဝယ်သူက တာင်းဆိရန်ြဖစ်ြခင်း
၃၅။

အတိအလင်းပဋိညာဉ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင်မှတစ်ပါး

ကန်ကိ ပးအပ်ရန်ဝယ်သူက တာင်းဆိြခင်းမ ြပုမီ ရာင်းသူက ပးအပ်ရန်တာဝန်မရှိ။
(ကန်) ပးအပ်ြခင်းဆိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၃၆။

(၁) ဝယ်သူကကန်ကိလက် ရာက်ရယူရမည်

သိ ့မဟတ်

ရာင်းသူကဝယ်သူထသိ ့ကန်ကိ ပး

ပိ ့ရမည်ဆိသည့်အချက်သည်

ကိစရ
္စ ပ်တစ်ခချင်းတွင် ပဋိညာဉ်ြပုသူတိ ့အ ကား အတိ အလင်းြပုလပ်ထားသည်
သိ ့မဟတ်

ြပုလပ်ထားရာ ရာက်သည့်

မူတည် နသည့်ြပဿနာြဖစ်သည်။
ကိစတ
္စ ွင်

မှ

ယင်းကဲ့သိ ့ သာပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်ရှိသည့်

တပါး ရာင်းချ ပီး သာကန်ကိ

၎င်းတည်ရှိ သာ နရာတွင်

တည်ြခင်းမရှိ သးလ င်

ရာင်းချသည့်အချိန်၌
ပးအပ်ရန်ြဖစ် ပီး

ရာင်းချရန်သ ဘာတူညီထား ပီးကန်ကိ
၎င်းတည်ရှိသည့် နရာတွင်ြဖစ် စ၊

ပဋိညာဉ်အ ပ တွင်

ရာင်းချရန်သ ဘာတူညီ သည့်အချိန်၌
ထိအချိန်က

၎င်းကန်ကိြပုလပ်သည့်

အ ကာင်အထည်ြဖစ်
သိ ့မဟတ်

ထတ်လပ်သည့် နရာတွင် ြဖစ် စ ပးအပ်ရန်ြဖစ်သည်။
(၂) အ ရာင်းပဋိညာဉ်အရ
ကန်ကိ

ရာင်းသူသည်ဝယ်သူထသိ ့ ကန်ကိတင်ပိ ့ရန်တာဝန်ရှိရာ

တင်ပိ ့ြခင်းအတွက်

အချိန်ကိသတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိသည့်ကိစ္စတွင်

ရာင်းသူသည် လျာ်

ကန်သင့်ြမတ်သည့်အချိန်အတွင်း

ကန်ကိတင်ပိ ့ရန်တာဝန်ရှိသည်။
(၃)

ရာင်းချသည့်အချိန်၌
ထိသူက

“ကန်”သည်

၎င်းသည်

သူတစ်ပါး၏လက်ဝယ်ရှိသည့်ကိစ္စတွင်

ဝယ်သူကိယ်စားကန်ကိထိန်းသိမ်းထားပါသည်ဟူ၍

ဝယ်သအ
ူ ားဝန်ခ ြပာ

ကားြခင်းမြပု သးလ င်

ယင်းသိ ့ဝန်ခ ြပာ ကားသည့်ကာလအထိ
ထသိ ့ ပးအပ်ြခင်းမရှိ။

သိ ့ရာတွင်

ကန်ပိင်ဆိင် ကာင်း
ထတ် ပးသည့်

ရာင်းသူကဝယ်သူ
ဤပဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမ

အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းတစ်စတစ်ရာကိ
သိ ့မဟတ်

လဲ ြပာင်း

ပးသည့်စီမ ဆာင်ရွက်မကိ

ထိခိက်ြခင်းမှရှိ စရ။
(၄)

လ ာ်ကန်သင့်ြမတ်သည့်

အချိန်နာရီ၌ြပုလပ်ြခင်းမဟတ်လ င်

ပးအပ်ရန် တာင်းဆိမ

သိ ့မဟတ်

ပးအပ်မြပုလပ်ြခင်းသည်

အကျိုးသက် ရာက်မမရှိဟ

သတ်မှတ်နိင်သည်။

လ ာ်ကန်သင့်ြမတ် သာအချိန်နာရီသည်

မည်သည့်အချိန်နာရီြဖစ်သည်ဆိြခင်းမှာ

အ ကာင်းြခင်းရာြပဿနာြဖစ်သည်။
(၅) အြခားနည်းသ ဘာတူညီထားရှိြခင်းမရှိလ င်
ကန်ကိ

ပးအပ်နိင်သည့်အ ြခအ နတွင်

ထားရှိြခင်းအတွက်

ကန်ကျစရိတ်နှင့်

ယင်းနှင့်ဆက်စပ် ပ ပါက်သည့်ကန်ကျစရိတ် များကိ ရာင်းသူက ကျခရမည်။
မှားယွငး် သာ(ကန်)ပမာဏ ပးအပ်ြခင်း
၃၇။

(၁)

ရာင်းသူသည်
ကန်ပမာဏ

၎င်းက ရာင်းချရန်ပဋိညာဉ်ြပုထားသည်ထက်နည်း သာ
ကိ

ဝယ်သူအား ပးအပ်သည့်ကိစ္စတွင်

၎င်းကန်ကိပယ်နိင်သည်။

သိ ့ရာတွင်

ဤသိ ့ ပးအပ်သည့်ကန်ကိလက်ခလ င်

ဝယ်သူသည်
ဝယ်သူသည်

၎င်းကန်အတွက်ပဋိညာဉ်ပါ စျး

နန်းြဖင့် ပး ချရမည်။
(၂)

ရာင်းသူသည်
ကန်ပမာဏ

၎င်းက ရာင်းချရန်ပဋိညာဉ်ြပုထားသည်ထက်ပိ၍များ သာ
ကိ

ဝယ်သူအား ပးအပ်သည့်ကိစ္စတွင်

ဝယ်သူသည်ပဋိညာဉ်၌ပါရှိ သာကန်ကိ လက်ခ နိင် ပီး ကျန်ကန်ကိပယ်နိင်သည်။
သိ ့မဟတ် အားလးကိပယ်နိင်သည်။
(၃)

ရာင်းသူသည်
ပဋိညာဉ်၌မပါရှိသည့်

၎င်းက ရာင်းချရန်ပဋိညာဉ်ြပုထား သာကန်ကိ
အမျိုးအမည်ကွဲြပားြခားနား သာ

ဝယ်သူအား ပးအပ်သည့်ကိစ္စ
ဝယ်သူသည်ပဋိညာဉ်နှင့်ကိက်ညီ သာကန်ကိလက်ခနိင် ပီး
သည် သိ ့မဟတ် အားလးကိပယ်နိင်သည်။

ကန်နှင့် ရာ နှာ ပီး
တွင်
ကျန်ကန်ကိပယ်နိင်

(၄) ဤပဒ်မပါြပဌာန်းချက်များသည်

ကန်သွယ်မအ လ့အထနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ပဋိ ညာဉ်ြပုသူတိ ့အ ကား ြပုလပ်ထားသည့်အထူးသ ဘာတူညီချက် သိ ့မဟတ်
ဆက်ဆပ ဆက်ဆနည်းနှင့် သာ်လည်း ကာင်း ညီညွတ်ရမည်။
အရစ်ကျ(ကန်) ပးအပ်ြခင်းများ
၃၈။

(၁) အြခားနည်းသ ဘာတူညီထားြခင်းမရှိလ င်

ကန်ဝယ်သူသည်

အရစ်ကျကန် ပးအပ်ြခင်း ကိလက်ခရန်တာဝန်မရှိ။
(၂) တစ်သီးတစ်ြခားစီ

ငွ ပး ချရန်ြဖစ် သာ

သတ်မှတ်ထားသည့်အရစ်များြဖင့် ပးအပ်ရ
ရာင်းသူသည်

တစ်ရစ်

မည့်

ကန် ရာင်းပဋိညာဉ်ရရ
ိှ ာ

သိ ့မဟတ်

အရစ်များ ပးအပ်ြခင်း

ကိြဖစ် စ၊မြပည့်စ သာ ပးအပ်ြခင်းကိြဖစ် စ၊ြပုလပ်မမရှိသည့်ကိစတ
္စ င
ွ လ
် ည်း က
ာင်း၊ ဝယ်သသ
ူ ည် တစ်ရစ် သိ ့မဟတ် အရစ်များ ပးအပ်ြခင်းကိလက်ခရန်ြဖစ် စ၊
ငွ ပး ချ

ရန်ြဖစ် စ၊

လျစ်လျူရ ့သည့်

ြငင်းဆိသည့်ကိစ္စတွင်လည်း ကာင်း

ပဋိညာဉ်

သိ ့မဟတ်
ဖာက်ဖျက်မသည်

ပဋိညာဉ်တစ်ခလးကိြငင်းဆိြခင်းြဖစ်သလား သိ ့မဟတ် ပဋိညာဉ် တစ်ခလးကိ
ြငင်းဆိြခင်းအြဖစ်သတ်မှတ်ခွင့်မရှိဘဲ
ြဖစ် ပ စသည့်

လျာ် ကး ငွ တာင်းခခွင့်ကိသာ

ခွဲြခမ်းနိင် သာပဋိညာဉ် ဖာက်ဖျက်မြဖစ်သလားဆိြခင်းသည်

အမတစ်

မြခင်းတွင်

ပဋိညာဉ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်

အမအ ြခအ နများအ ပ တွင် မူတည် န သာြပဿနာြဖစ်သည်။
သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သူ သိ ့မဟတ် ဆိပ်ခတတားရှင်အား(ကန်) ပးအပ်ြခင်း
၃၉။

(၁)

ရာင်းသူသည်

အ ရာင်းပဋိညာဉ်အရ

ဝယ်သူထသိ ့တင်ပိ ့ရန်ခွင့်ြပုထားြခင်းခရသည့်

သိ ့မဟတ်

ကန်တင်ပိ ့ရန်လိအပ်သည့်ကိစ္စတွင်

ဝယ်သူက

ဝယ်သူထသိ ့ ပးပိ ့ရန်အလိ ့ငှာ

အမည်သတ်မှတ် ပးသည်ြဖစ် စ၊
ကန် ပး

မ ပးသည်ြဖစ် စ

အပ်ြခင်းသည်လည်း ကာင်း၊

ဆိပခ
် တတားရှင်သိ ့

သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူသိ ့

လြခုစွာထိန်းသိမ်းရန်အတွက်
ကန် ပးအပ်ြခင်းသည်လည်း ကာင်း၊

ဝယ်သူအားကန် ပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည်ဟ သာမန် အြမင်အရမှတ်ယူသည်။
(၂) ဝယ်သူကအြခားနည်းခွင့်ြပုထားြခင်းမရှိလ င်
ရာင်းသူသည်ကန်၏သ ဘာသဘာဝ
နှင့်အြခား သာပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ နများကိ
လျာ်ကန်သင့်ြမတ်

သာပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ကိ

ဆိပ်ခတတားရှင်နှင့်

ဝယ်သ၏
ူ

ရာင်းသူကဤကဲ့သိ ့ြပုလပ်ရန်ပျက်ကွက်လ င်
ဆိပ်ခတတားရှင်ကထိန်းသိမ်းထားစဉ်ြဖစ် စ
ပျက်စီးပါက

ဝယ်သူသည်

ထာက်ရလျက်
သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားချုပ်ဆိရမည်။
လမ်းခလပ်တွင်
ကန် ပျာက်ဆး

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သူ

ြဖစ် စ၊
သိ ့မဟတ်
သိ ့မဟတ်

ဆိပ်ခတတားရှင်သိ ့ ပးအပ်

ြခင်းကိ

မိမိအား ပးအပ်ြခင်းအြဖစ်သတ်မှတ်ရန်ြငင်းဆန်နိင်သည်။ သိ ့မဟတ်

ရာင်းသူ

ကနစ်နာ ကး ပးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟ မှတ်ယန
ူ ိင်သည်။
(၃) အြခားနည်းသ ဘာတူညီြခင်းမရှိလျင်

ပင်လယ်ခရီးပါဝင် သာလမ်း ကာင်းြဖင့်

အာမခ

ထား လ့ရှိ သာအ ြခအ န၌

ရာင်းသူကဝယ်သူထကန်တင်ပိ ့သည့်ကိစ္စတွင်

ပင်လယ်

ခရီးကာလအတွင်း

ဝယ်သူကကန်အတွက်အာမခထားနိင် စရန်အလိ ့ငှာ
ဝယ်သူထအ ကာင်း ကားရမည်။

ရာင်းသူက

ရာင်းသူသည် ဤသိ ့ြပုလပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက

ပင်လယ်ခရီးစဉ်အတွင်း

ကန်ပျက်စီးဆးရးမအန္တရာယ်သည်

ရာင်းသူတွငရ
် ှိသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
ကန်ကအြခားတစ်
ိ
နရာ၌ ပးအပ်ရာတွင် (ကန်ပျက်စးီ ဆးရးမ) အန္တရာယ်အတွကတ
် ာဝန်
၄၀။

ကန် ရာင်းသူသည်

တာဝန်ယူလျက် ရာင်းချချိန်က

ကန်ပျက်စီးဆးရးမအန္တရာယ်အတွက်
ကန်တည်ရှိသည့် နရာမဟတ် သာ

ကန်ကိ ပးအပ်ရန်သ ဘာတူညီထားသည့်ကိစ္စ
အြခားနည်းသ ဘာတူညီြခင်းမရှိပါက

အြခားတစ် နရာ၌
ပင်ြဖစ် သာ်လည်း

လမ်းခရီး ကာင့်မလွဲမ သွ ပ ပါက်တတ်

သာ

ကန်ပစ္စည်းယိယွင်းမအတွက်ဝယ်သူကတာဝန်ယူရမည်။
ဝယ်သက
ူ ကန်ကစစ်
ိ
ဆးခွင့်
၄၁။

(၁)

ဝယ်သူက ကိုတင်စစ် ဆးြခင်းမြပုရ သး သာကန်ကိ
၎င်းအား ပးအပ်သည့်ကိစ္စတွင်

“ကန်”သည်

သချာစွာသိရှိနိင် ရးအတွက်

ပဋိညာဉ်နှင့်ကိက်ညီမရှိ၊

ဝယ်သက
ူ

ထိက်သင့် သာအခွင့်အ ရးမရရှိ သးပါက

မရှိ

ကန်ကိစစ် ဆးရန်
ယင်းအခွင့်အ ရးကိရရှိ

သည်အ
့ ချိနအ
် ထိ ဝယ်သူသည်ကန်ကိလက်ခ ပီး ြဖစ်သည်ဟမမှတ်ယူရ။
(၂)

အြခားနည်းသ ဘာတူညီထားြခင်းမရှိလ င်
ရာင်းသူကဝယ်သူအားကန်ကိ ပးအပ်ရန်
ပဋိညာဉ်နင
ှ ့်ကိက်ညမ
ီ

ကမ်းလှမ်းသည့်အခါ

ရှိ/

“ကန်”သည်

မရှိ သချာစွာသိရှိနိင် ရး

အတွက်ကန်ကိထိက်သည့်အား လျာ်စွာ

စစ် ဆးခွင့် ပးရန်

ဝယ်သူက တာင်းဆိပါက ရာင်းသူကခွင့်ြပုရမည့်တာဝန်ရှိသည်။
(ကန်က)ိ လက်ခြခင်း
၄၂။

ကန်ကိလက်ခ ပီး ကာင်း

ဝယ်သက
ူ ရာင်းသူအားအသိ ပး သာအခါတွငြ် ဖစ် စ၊

ဝယ်သူ အားကန်ကိ ပးအပ် ပီး နာက် ဝယ်သူသည်ကန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရာင်းသူ၏ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့်
ဆီ လ ာ်ြခင်း

မရှိ သာအမတစ်စတစ်ရာကိြပုလပ် သာအခါတွင်ြဖစ် စ၊

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာအချိန်ကာလကန်
အသိ ပးြခင်းမရှိဘဲကန်ကိ

ဆး ပီး နာက်

ကန်ကိပယ် ကာင်း ရာင်းသူအား

ဆက်လက်ရယူထား သာ

ဝယ်သူသည်ကန်ကိလက်ခ ပီးသည်ဟ မှတယ
် ူသည်။

အခါတွင်ြဖစ် စ

ပယ် သာကန်ကြပန်
ိ ပိ ့ရန် ဝယ်သတ
ူ င
ွ တ
် ာဝန်မရှြိ ခင်း
၄၃။

ဝယ်သူအားကန်ကိ ပးအပ်ရာ

ကန်

ဝယ်သူတွင်ြငင်းပယ်နိင်သည်အ
့ ခွင့်အ ရးရှိ သာ ကာင့်

ကိလက်ခရန်ြငင်းဆန်သည့်ကိစ္စတွင်

ရာင်းသူထသိ ့ကန်

အြခားနည်းသ ဘာတူညီထားြခင်းမရှိပါက

ကိြပန်ပိ ့ ပးရန်

ဝယ်သူတွင်တာဝန်မရှိ၊

သိ ့ရာတွင်

ကန်ကိလက်ခရန်ြငင်းဆိ ကာင်း ရာင်းသူအား အသိ ပးလ င်လ လာက်သည်။
ကန် ပးအပ်ြခင်းကိလျစ်လ ူရမ သိ ့မဟတ် ြငင်းဆန်မအတွက် ဝယ်သ၏
ူ ( ပး လျာ်ရန်)တာဝန်
၄၄။

ရာင်းသူသည်ကန်ကိ ပးအပ်ရန်ဆန္ဒရှိ ပီး

ကန် ပးအပ်ြခင်းကိရ

အဆင်သင့်လည်းရှိသြဖင့်

ယူရန်

ဝယ်သူအား မတ္တာရပ်ခရာတွင်

ဤသိ ့ မတ္တာရပ်ခ ပီး နာက်ထက်
ိ သင့် သာအချိနက
် ာလအတွငး်
ကန် ပးအပ်ြခင်းကိရယူြခင်းမရှိပါက

ဝယ်သူသည်

ပးအပ်ြခင်းကိရယူရန် ဝယ်သူ၏လျစ်လ ူရမ သိ ့မဟတ်

ြငင်းဆန်မ ကာင့် ပ ပါက် သာဆးရးမအတွက်
တာဝန်ရှိသည့်အြပင်

ဝယ်သူသည် ရာင်းသူအား

ပး လျာ်ရန်

ကန်ကိ စာင့် ရှာက်ြခင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းြခင်းတိ ့အတွက်

ထိက်သင့် သာအခ ကး ငွကိ ပးရန်လည်းတာဝန်ရှိသည်။
သိ ့ရာတွင်

ပးအပ်ြခင်းကိရယူရန် ဝယ်သ၏
ူ လျစ်လ ူရမ သိ ့မဟတ်

ြငင်းဆန်မသည်

ပဋိညာဉ်ကိြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ် စသည့်ကိစ္စတွင် ဤပဒ်မပါမည်သည့်အချက်ကမ

ရာင်းသူ၏အခွင့်

အ ရးများကိ ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရ။
အခန်း(၅)
ကန်ပစ္စညး် နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ၏အခွငအ
့် ရးများ
“ကန်ဖးိ ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ” ၏ အဓိပါ္ပ ယ်ကသတ်
ိ
မတ
ှ ြ် ခင်း
၄၅။

(၁) (က)

ကန်ဖိး ငွအားလးကိ ပး ချ ပီးြခင်း

သိ ့မဟတ်

ပးရန်ကမ်းလှမ်းြခင်းမရှိ သး လ င်။
(ခ)

ငွလဲလက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

လဲ ြပာင်းနိင် သာ

အြခားစာချုပ်စာတမ်းတစ်ခကိ
ငွ ပး ချြခင်းအြဖစ်

စည်းကမ်းချက်ထားရှိ သာ
လက်ခရရှိထား ပီးြဖစ် သာ်

ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကိလက်ခ ပီး
သိ ့မဟတ်

လည်း

ငွ ပး ချရန်ြငင်းဆန်ြခင်း ကာင့်

အြခားအ ကာင်း ကာင့်

ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကိ

လက်ခသည့်စည်း ကမ်းချက်ကိ မြဖည့်ဆည်းနိင် သးလ င်။
ကန် ရာင်းသူသည်

ဤအက်ဥပ ဒ၏

အဓိပ္ပါယ်အရ

“ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ” ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူသည်။
တစ်နည်း
၄၅။

(၁)

အာက်ပါကိစ္စများတွင်

ကန် ရာင်းသူသည်

ကန်ဖိး ငွ မရရှိ သး သာ ရာင်းသူြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ူသည် -

ဤအက်ဥပ ဒ၏အဓိပ္ပါယ်အရ

(က) ကန်ဖိး ငွအားလးကိ

ပး ချ ပီးြခင်း

သိ ့မဟတ်

ပးကမ်းရန်ကမ်းလှမး် ြခင်း မရှိ သး သည့်ကိစ္စ။
(ခ)

ငွလဲလက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

လဲ ြပာင်း ပးနိင် သာ

ကိ

စည်းကမ်းချက်ထားရှိ သာ

အြခားစာချုပ်စာတမ်းတစ်ခ

ငွ ပး ချြခင်းအြဖစ်လက်ခထားရှိ ပီး
ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကိလက်ခ ပီး

ြဖစ် သာ်

လည်း

ငွ ပး ချရန်ြငင်းဆန်ြခင်း ကာင့်

သိ ့မဟတ် အြခားအ ကာင်း ကာင့် ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကိ လက်ခသည့်
စည်းကမ်းချက်ကိ မြဖည့်ဆည်းနိင်သည်ကိစ္စ။
(၂)

ဤအခန်းပါ

“ ရာင်းသူ”ဆိသည့်

စကားရပ်တွင်

ရာင်းသူ၏အ နအထားတွင်ရှိသူ တစ်ဦးဦးလည်းပါဝင်သည်။ ဥပမာ(အားြဖင့်) သ
ဘာကန်တင်လက်မှတ်ကိ

ထက်ဆင့်

လဲ ြပာင်း ပးြခင်းခရသည့်

ရာင်းသူ၏ကိယ်စားလှယ်၊ ကန်ဖိး ငွကိကိယ်တိင် ပး ချ ထား သာ သိ ့မဟတ်
ကန်ဖိး ငွအတွက်တိက်ရိက်တာဝန်ရှိ သာ

ကန်တင်ပိ ့သူ

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလှယတ
် ိ ့ြဖစ်သည်။
ကန်ဖးိ ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ၏အခွငအ
့် ရးများ
၄၆။

(၁)

ဤအက်ဥပ ဒနှင့်

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်၏

ြပဌာန်းချက်များနှင့်ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိ

လ င်

ဝယ်သူထကူး ြပာင်း ပီးြဖစ် စကာမူ

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည်
ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ

ရာင်းသူသည်ဥပ ဒ၏အဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်မအရ ထိသူအြဖစ် အာက်ပါအခွင့်အ ရးများရှိသည်
(က)

ကန်ကိလက်ရှိထားစဉ်ကာလအတွင်း ကန်ဖိး ငွအတွက် ကန်ကဆက်
ိ
လက်
ထိနး် သိမး် ထားခွင။့်

(ခ)

ဝယ်သူသည်

ကး မီးမဆပ်နိင်သူ(လူမွဲ)ြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင် ရာင်းသူသည်

ကန်ကိ လက်လတ် ပီးြဖစ်ပါက လမ်းခလတ်၌ကန်ကိတားဆီးခွင့်(သယ်ယူ
ြပာင်း ရ ့ဆဲကန်ကိ တားဆီးခွင့်)
(ဂ)
(၂)
ကန်ဖိး ငွ
ဝယ်သထ
ူ

ဤအက်ဥပ ဒက ကန် ့သတ်သည့်အတိင်း(ကန်ကိ) ြပန်လည် ရာင်းချခွင်။့

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည်
မရရှိ သး သာ

ဝယ်သူထကူး ြပာင်းြခင်းမရှိ သး သာကိစ္စတွင်

ရာင်းသူသည်

ကန်ပစ္စည်း

၎င်း၏အြခားကစားခွင့်(သက်သာခွင့်)များအြပင်

ပိင်ဆိင်သည့်အခွင့်အ ရးြဖစ် သာ(ကန်) ပးအပ်ြခင်းကိ

ိ ည်။
ထိန်းချုပ်ခွင့်(ဆိင်းထားခွင့်)ရှသ
ကန်ဖးိ ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ၏ ကန်ထန
ိ း် သိမး် ထားခွင့်
ရာင်းသူ၏ ကန်ထန
ိ း် သိမး် ထားခွင့်

၄၇။

(၁)

ဤအက်ဥပ ဒြပဌာန်းချက်များနှင့်မဆန် ့ကျင်လ င်
ကန်ဖိး

ငွမရှိ သး သာ ရာင်းသူသည်

ပး ချသည့်

ကန်ကိလက်ဝယ်ထားရှိသည့်

အာက်ပါကိစ္စများတွင်ကန်ဖိး ငွကိ

သိ ့မဟတ်

ပးရန်ကမ်းလှမ်းသည့်အချိန်အထိ

ကန်ကိဆက်လက်၍ထိန်းသိမ်းထားခွင့်ရှိ သည် (က) အ ကးနှင့်စပ်လျဉ်း၍

စည်းကမ်းချက်တစ်စတစ်ရာသတ်မှတ်ြခင်းမရှိဘဲ

ကန်ကိ ရာင်းချထား ပီးကိစ္စ၊
(ခ)

ကန်ကိ အ ကးစနစ်ြဖင့်

ရာင်းချထားရာတွင် အ ကးထားသည့်ကာလ

ကန် ဆးသွား ပီးြဖစ်သည့်ကိစ္စ
(ဂ)
(၂)

ဝယ်သူသည် ကး မီမဆပ်နိင်သူ (လူမွဲ) ြဖစ်သွားသည့်ကိစ္စ

ရာင်းသူသည်

ဝယ်သူ၏ကိယ်စားလှယ်

ကန်လက်ခထိန်း

(သိ ့မဟတ်)

သိမး် သူ(ကန်အပ်နှြခင်းကိလက်ခသူ)

ကန်ကိလက်ရှိထားသူြဖစ် စကာမူ

ဝယ်သူအတွက်
အြဖစ်
၎င်း၏

ငွရရှိရန်အတွက်ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည့်
အခွင့်အ ရးကိကျင့်သးခွင့် ရှိသည်။
(ကန်)အချို ့အဝက် ပးအပ်ြခင်း
၄၈။

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ

ရာင်းသူသည်

ကန်အချို ့အဝက် ပးအပ်ြခင်းကိ

ြပုလပ် ပီးသည့်ကိစ္စ တွင် ကန်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ကိ စွန် ့လတ်ရန်သ ဘာတူညီ ကာင်း
ြပသသည့်အ နြဖင့်

ဤသိ ့

၎င်း ရာင်းသူသည်

ကန်အချို ့အဝက် ပးအပ်ြခင်းကိ

ကန်ဖိး ငွရရှိသည့်

ြပုလပ်ခဲ့ြခင်းမဟတ်ပါက

အချိန်ထိ

လက်ကျန်ကန်ကိ

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိ ကျင့်သးခွင့်ရှိသည်။
ကန်ဖးိ ငွမရမီကန်ကဆက်
ိ
လက်ထန
ိ း် သိမး် ထားနိင်သည့် အခွငအ
့် ရးရပ်စြဲ ခင်း
၄၉။

(၁)

အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ြဖစ် ပ သာအခါ
ရာင်းသူသည်

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ
ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍

ကန်ဖိး ငွ တာင်းခနိင်သည့်အခွင့်အ ရးဆးရးနိင်သည်(က) ကန်စီမခန် ့ခွဲခွင့်ကိ သီးသန် ့ရယူထားြခင်းမရှဘ
ိ ဲ ဝယ်သူထတင်ပိ ့ရန်အလိ ့ငှာ
ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ

(သိ ့မဟတ်)

အြခားကန်အပ်နှြခင်းကိလက်ခသူ

(ကန် လက်ခထိန်းသိမ်းသူ) သိ ့ ကန် ပးအပ်ြခင်း
(ခ)

ဝယ်သူ

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလှယက
် ဥပ ဒနှင့်အညီ

ကန်ကိလက် ရာက်ရယူြခင်း
(ဂ)
(၂)

အဆိပါအခွင့်အ ရးကိ စွန် ့လတ်ြခင်း

ကန်ဖိး ငွအတွက်

ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ရရှိထား သာ

ရာင်းသူသည်ကန်ဖိး ငွအတွက် ဒီဂရီရရှိ ပီး ြဖစ်သည်ဆိ သာ အ ကာင်းမ ြဖင့်
၎င်း၏အခွင့်အ ရးဆးရး မည်မဟတ်။
သယ်ယူ ရ ့ ြပာင်းဆဲ (ကန်ကိ) တားဆီးြခင်း

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲ(ကန်ကိ) တားဆီးခွင့်
၅၀။

ဤအက်ဥပ ဒ၏

ြပဌာန်းချက်များနှင့်ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိလ င်

ကန်ဝယ်သူသည် ကး မီမ ပးဆပ်
ကန်ဖိး ငွမရရှိ သးသည့်
ဆိလိသည်မှာ

နိင်သူြဖစ်သွားသည့်အခါ

ရာင်းသူသည်သယ်

“ကန်”သည်

ကန်ကိလက်လတ် ပီးြဖစ် သာ

ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲကန်ကိ

လမ်းခလပ်တွင်ရှိ နသမ ကာ

ကန်ကိြပန်လည်၍လက် ရာက်ရယူနိင်သည့်အြပင်

တားဆီးခွင့်ရှိသည်။

လအတွင်း ရာင်းသူသည်

ကန်ဖိး ငွကိ ပး ချသည်

သိ ့မဟတ်

ပးရန်ကမ်းလှမ်းသည့်အချိန်အထိ ကန်ကိထိန်းသိမ်းထားနိင်သည်။
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲကာလအပိင်းအြခား
၅၁။

(၁)

ဝယ်သူထတင်ပိ ့ရန်အလိ ့ငှာ

ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ

သိ ့မဟတ်

အြခားကန်အပ်နှြခင်းကိ
လက်ခသူ(ကန်လက်ခထိန်းသိမ်းသူ)သိ ့ကန်ကိ ပးအပ်သည့်အချိန်မှစ၍

ဝယ်သူ

သိ ့မ ဟတ် ဝယ်သူကိယ်စား ၎င်း၏ကိယ်စားလှယက
်
ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ
သိ ့မဟတ်

အြခား

ကန်လက်ခထိန်းသိမ်းသူထမှ

ကန် ပးအပ်ြခင်းကိ

ရယူသည့်အချိန်အထိ “ကန်”ကိသယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူသည်။
(၂)

ဝယ်သူ

သိ ့မဟတ်

ဝယ်သူ၏ကိယ်စား

၎င်း၏ကိယ်စားလှယသ
် ည်

သတ်မှတ်ထား သာ ခရီးလမ်းဆးမ ရာက်မီကန် ပးအပ်ြခင်းကိ လက်ခရယူလ င်
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ြခင်း ပီး ဆးသည်။
(၃)

“ကန်”

သည်

ကန်သယ်ယပ
ူ ိ့

သတ်မှတ်ထား သာခရီးလမ်းဆးသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး နာက်

ဆာင်သူ

သူသည်ဝယ်သူ

သိ ့မဟတ်

အြခားကန်လက်ခထိန်းသိမ်းသူက

သိ ့မဟတ်

၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်အတွက်

ကန်ကိထိန်းသိမ်းထားြခင်းြဖစ် ကာင်းနှင့်

ဝယ်သူ

သိ ့မဟတ်

၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်၏ကန်အပ်နှြခင်းကိလက်ခသူအြဖစ် ကန်ကိဆက်လက် ၍
လက်ရှိထားြခင်းြဖစ် ကာင်း ဝယ်သူ သိ ့မဟတ် ၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်ထ ဝန်ခပါက
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ြခင်းသည်
ကန်ကဆက်
ိ
လက်

ပီးဆးသည်။

သယ်ယရ
ူ န်

ခရီးလမ်းဆးတစ်ခသိ ့

ဝယ်သူကညန်ြပထားသည်ဆိ သာအချက်သည်

အ ရး ကီးသည်မဟတ်။
(၄)

ဝယ်သက
ူ ကန်ကိပယ်သြဖင့် ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ သိ ့မဟတ် အြခားကန်လက်ခ
ထိနး် သိမး် သူသည်

ကန်ကိဆက်လက်၍

ရာင်းသူက၎င်းကန်ကိ

လက်ဝယ်ထားရှိလ င်

ြပန်လည်လက်ခရန်ြငင်းဆန် စကာမူ

် ရ
ူ ။
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ြခင်းသည် ပီးဆးသည်ဟ မမှတယ
(၅)

ဝယ်သက
ူ
ကန်ကိ ပးအပ် သာအခါမာလိမ်မှူး
ကန်ကိလက်ရှိထားြခင်းြဖစ်သလား

စင်းလးငှားရမ်းထား သာသ ဘာသိ ့
သည်

ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူအြဖစ်
သိ ့မဟတ်

ဝယ်သူ၏ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်ကန်ကိလက်ရှိထားြခင်းြဖစ်သလားဆိြခင်းမှာ

သီးြခားစီ

ြဖစ် သာ

အမတစ်ခချင်း၏အ ြခအ နများ ပ တွငမ
် ူတည် နသည့်

ြပဿနာြဖစ်သည်။
(၆)

ကန်သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သူ သိ ့မဟတ် အြခားကန်လက်ခထိန်းသိမ်းသူက ဝယ်သူ
သိ ့မဟတ်

ဝယ်သူ ့ကိယ်စား၎င်း၏ကိယ်စားလှယ်အား

ကန်ကိ ပးအပ်ရန်ဥပ ဒနှင့်မညီ

ဘဲ

ြငင်းဆိသည့်ကိစ္စတွင်

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ြခင်း ပီးဆးသည်ဟ မှတ်ယူသည်။
(၇)

ဝယ်သူ

သိ ့မဟတ်

ကန်အချို ့အဝက်ကိ

ဝယ်သူ၏ကိယ်စား

၎င်း၏ကိယ်စားလှယအ
် ား

ပးအပ်သည့်ကိစ္စတွင် ဤသိ ့ကန်အချို ့အဝက် ပးအပ်ြခင်းကိ

ကန်အားလးအားလက်

ဝယ်ထားရှိခွင့်ကိ

ြပသသည့်အ ြခအ နများတွင်

စွန် ့လတ်ရန်သ ဘာတူညီ ကာင်း

ြပု

လပ်ခဲ့ြခင်းမဟတ်ပါက

လက်ကျန်ကန်ကိသယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတွင် တားဆီးနိင်သည်။
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲ တားဆီးြခင်းကိမည်သိ ့ြပုလပ်ရ ကာင်း
၅၂။

(၁)

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူသည်
ကန်ကိအမှန်တကယ်လက် ရာက်ရယူြခင်း

(ကာယက ြမာက်ရယူြခင်း)

ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ကန်ကိလက်ဝယ်ထားရှိ သာ ကန် သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်သူ
သိ ့မဟတ်

အြခားကန်လက်ခထိနး် သိမ်းသူထသိ ့

အ ကာင်း ကားြခင့်ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

၎င်း၏ တာင်းဆိ

မကိ

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်

သည့် ၎င်း၏အခွင့်အ ရးကိကျင့်သးနိင်သည်။ ယင်းအ ကာင်း ကားစာကိ အမှန်တ
ကယ် ကန်ကိလက်ဝယ်ထားရှိသူသိ ့ြဖစ် စ၊ သူ၏ပိင်ရှင်သိ ့ြဖစ် စ

ပးပိ ့နိင်သည်။

ဝယ်သူထ ပးအပ်ြခင်းကိအချိန်မီတားဆီးနိင်ရန် ပိင်ရှင်ထအ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့
သည့်ကိစ္စတွင်

ယင်းအ ကာင်း ကားစာအကျိုးသက် ရာက်မရှိ စရန်အလိ ့ငှာ

ပိင်ရင
ှ က
် ထိက်သည့်အား လျာ်စွာ လးလစိက်ြခင်းြဖင့် သူ၏အမထမ်း သိ ့မဟတ်
ကိယ်စားလှယ်
ထသိ ့ဆက်သွယ်အ ကာင်း ကားနိင် လာက်သည့်အချိန်နှင့်အ ြခအ နတွင် ယင်းအ
ကာင်း ကားစာကိ ပးပိ ့ရမည်။
(၂)

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးသည့်အ ကာင်း ကားစာကိ
ကန်လက်ဝယ်ထားရှိသည့်

ကန်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်သူ

အြခားကန်လက်ခထိန်းသိမ်းသူထသိ ့
ထိသူသည် ရာင်းသူထသိ ့ြဖစ် စ၊
ကန်ကြပန်
ိ လည် ပးအပ်ရမည်။

ရာင်းသူက

သိ ့မဟတ်
ပးပိ ့ သာအခါ

ရာင်းသူ၏ညန် ကားချက်များနှင့် အညီြဖစ် စ
ဤသိ ့ြပန်လည် ပးအပ်ြခင်းအတွက်

ကန်ကျစရိတ်များကိ ရာင်းသူကကျခ စရမည်။

ဝယ်သူနှင့် ရာင်းသူကလဲ ြပာင်းြခင်း
ဝယ်သက
ူ ထပ်ဆင့် ရာင်းြခင်း သိ ့မဟတ် ပါင်နြခင်
ှ း၏အကျိုးဆက်
၅၃။

(၁)

ဤအက်ဥပ ဒ၏

ြပဌာန်းချက်များနှင့်ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိလ င်

ဝယ်သူကကန်ကိ ရာင်းချ ြခင်း သိ ့မဟတ် အြခား သာနည်းြဖင့်စီမခန် ့ခွဲြခင်းသည်
ရာင်းသူက

သ ဘာတူညြီ ခင်း

မရှိပါက

ရာင်းသူကကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ
သည့်

အခွင့်အ ရးကိြဖစ် စ၊

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိ ထိခိက် စြခင်းမရှိ။
သိ ့ရာတွင် ဝယ်သူ သိ ့မဟတ် ကန်ပိင်ရှင်အြဖစ်တစ်ဦးတစ် ယာက်အား
ကန်ပိင် ဆိင် ကာင်း အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းကိထတ် ပး ပီး သိ ့မဟတ်
တရားဝင်လဲ

ြပာင်း ပး ပီးြဖစ်သည့်အြပင် ထိသူကလည်းယင်းစာရွက်စာတမ်းကိ

တန်ဖိး ပး၍ သ ဘာရိးြဖင့် ရယူ သာသူတစ်ဦးအား လဲ ြပာင်း ပးသည့်ကိစ္စတွင်
နာက်ဆး ဖာ်ြပ

ထားသည့်

ယင်းသိ ့လဲ ြပာင်းြခင်းသည်

ရာင်းချသည့်နည်းြဖင့်(လဲ ြပာင်းြခင်း)

ြဖစ်ခဲ့

လ င်

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ၏ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမး် ထားနိင်သည့်
သိ ့မဟတ်

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်သည့်အခွင့်အ ရးဆးရးသည်။

ထိ ့အြပင်

နာက်ဆး ဖာ်ြပထားသည့်

ပါင်နှသည့်နည်းြဖင့်ြဖစ် စ၊

ယင်းသိ ့လဲ ြပာင်းြခင်သည်

တန်ဖိးအတွက်အြခားနည်းစီမခန် ့ခွဲြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ

လဲ ြပာင်းြခင်းြဖစ်ခဲ့လ င်

လဲ ြပာင်း

ပးြခင်းခရသူ၏

အခွင့်အ ရးများကိထိခိက် စြခင်းမရှိမှသာ
ရာင်းသူသည်

ကန်ကိ

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည့်

သိ ့မဟတ်

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိကျင့်သးနိင်သည်။
(၂)

ပါင်နှသည့်နည်းြဖင့်

လဲ ြပာင်းြခင်းကိစ္စတွင်

အ ပါင်ခသူ၏လက်ဝယ်ရှိသည့်အြပင်
ဝယ်သူပိင်အြခားကန်မှြဖစ် စ၊

အာမခစာ

အ ပါင်ြဖင့်အာမခထား သာ( ချး)
ပထမဆး ပးဆပ်ရန်

ဝယ်သူကိဆန် ့ကျင်လ က်အသးြပုနိင် သာ
ငွကိ

ချုပ်များမှြဖစ် စ
ြဖစ်နိင်သမ

ကန်တန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ

ရရှိ သာ ငွြဖင့်
ြပ က အာင်

ရာင်းသူက

အ ပါင်ခ

သူအား တာင်းဆိနိင်သည်။
ကန်ဖးိ ငွမရမီကန်ကထိ
ိ နး် သိမး် ထားြခင်း
သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲကန်ကတားဆီ
ိ
းြခင်း ကာင့်

သိ ့မဟတ်
ယဘူယျအားြဖင့် ရာင်းချြခင်း

ပျက်ြပယ်မမရှြိ ခင်း
၅၄။

(၁)

ဤပဒ်မပါြပဌာန်းချက်များနှင့်
ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်

မဆန် ့ကျင်လ င်
သည့်အခွင့်အ ရး

သိ ့မဟတ်

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိ
ကန်တန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူကကျင့်သးရမ ြဖင့် အ ရာင်းပဋိညာဉ်သည်
ပျက်ြပယ်မည်မဟတ်။
(၂)

“ကန်”

သည်

ကန်ကဆက်
ိ

ပျက်စီးလွယ်သည့်အမျိုးအစားြဖစ်သည့်ကိစ္စတွင်ြဖစ် စ၊
လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည့်အခွင့်အ ရး

သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲတားဆီးနိင်

သည့်

“ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ”
၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိ

သိ ့မဟတ်

အခွင့်အ ရးကိကျင့်သးသည့်
ကြပန်လည်

ရာင်းချရန်

သယ်သူထအ ကာင်း ကားသည့်ကိစ္စတွင်ြဖစ် စ၊

ဝယ်သူသည်ထိက်သင့် သာအချိန်ကာလအတွင်း
သိ ့မဟတ်

ကန်ဖိး ငွကိ ပး ချြခင်း
ပး ချရန်ကမ်းလှမ်းြခင်းမရှိပါက

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူသည်

ထိက်သင့်

သာအချိန်ကာလအတွင်း

ကန်ကိြပန်လည် ရာင်းချနိင်သည့်အြပင် ဝယ်သူ၏ပဋိညာဉ်

ဖာက်ဖျက်မ ကာင့်

ပ ပါက် သာဆးရးမတစ်စတစ်ရာအတွက်နစ်နာ ကးကိလည်း မူလဝယ်သူထမှ
ြပန်လည် တာင်းယူနိင်သည်။

သိ ့ရာတွင်

ြပန်လည် ရာင်းချရာမှရရှိ

သာအြမတ် ငွတစ်စတစ်ရာကိ ဝယ်သူကရထိက်ခွင့်ရှိမည်မဟတ်။ ယင်းသိ ့ သာ
အ ကာင်း ကားစာကိမ ပးလ င်
ဆိခဲ့သည့်

ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူသည်

နစ်နာ ကးကိြပန်လည်ရထိက်ခွင့်ရှိမည်မဟတ်သည့်အြပင်

ြပန်လည် ရာင်းချရာမှရရှိ

သာ

အြမတ် ငွရှိလ င်လည်း

ဝယ်သူကရထိက်ခွင့်ရှိရမည်။
(၃)

ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိင်သည့်အခွင့်အ ရး သိ ့မဟတ် သယ်ယူ ြပာင်း ရ ့ဆဲ
တားဆီးနိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိကျင့်သးသည့်“ကန်ဖိး ငွမရရှိ သး သာ ရာင်းသူ
” က ကန်ကိြပန်လည် ရာင်းချသည့်ကိစ္စတွင် ြပန်လည် ရာင်းချမည်ြဖစ် ကာင်း
အ ကာင်း ကားစာကိ မူလဝယ်သူသိ ့မ ပးခဲ့ စကာမူ ဝယ်သူသည် မူလဝယ်သူအား
ဆန် ့ကျင် လျက် ကန်ကိပိင်ထိက်ခွင့်ရသည်။

(၄)

ဝယ်သူကပျက်ကွက်လ င်

ြပန်လည် ရာင်းချခွင့်ကိ

ရာင်းသူကအတိအလင်းသီးသန် ့ရ
ဝယ်သ၏
ူ ပျက်ကွက်မ ကာင့်

ယူထားသည့်ကိစ္စတွင်

ကန်ကိြပန်လည် ရာင်းချရပါက

ရာင်းသူက တာင်းဆိနိင်ခွင့်ကိ

ထိခိက်နစ်နာမမြဖစ် စဘဲ

အ ရာင်းပဋိညာဉ်သည်ပျက်ြပယ်သည်။
အခန်း(၆)
ပဋိညာဉ် ဖာက်ဖျက်မအတွက် တရားမမများ
ကန်ဖးိ ငွအတွက် တရားမမစွဆ
ဲ ြခင်
ိ း

နစ်နာမအတွက်
မူလ

၅၅။

(၁)

အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ
ဝယ်သူထကူး ြပာင်း ပီးြဖစ်

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်သည်
သည့်အြပင်

ပဋိညာဉ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ

ကန်အတွက် ငွ ပး ချရန် ဝယ်သူက ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ(မတရား) လျစ်လျူရှူသည့်
သိ ့မဟတ်

ြငင်းဆန်သည့်ကိစတ
္စ ွင်

ရာင်း

သူသည်

ကန်ဖိး ငွ(ရရှိ ရး)

အတွကဝ
် ယ်သအ
ူ ားတရားစွဆ
ဲ နိ
ိ င်သည်။
(၂)

အ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ

ကန် ပးအပ်ြခင်း

ထာက်ထားရန်မလိဘဲ

(ရှိ-

မရှိ)ကိ

အတိအကျသတ်မှတ်ထား သာ န ့တစ် န ့တွင်

ကန်ဖိး ငွကိ ပး ချရန်ြဖစ်ပါလ က် ဝယ်သူသည် ၎င်းကန်ဖိး ငွကိ
ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ

လျစ်လှူရှူသည်

ကန်ပစ္စည်းပိင်ဆိင်ခွင့်

သိ ့မဟတ်

ပး ချရန်

ြငင်းဆန်သည့်ကိစ္စတွင်

ကူး ြပာင်းြခင်းမရှိ သးသည့်အြပင်

ပဋိညာဉ်နှင့်အညီ

ကန်ကိသီးသန် ့ခွဲြခားလျာထားရြခင်းမရှိ သး သာ်လည်း

ရာင်းသူ

သည်ကန်ဖးိ ငွ(ရရှိ ရး) အတွက် ဝယ်သူအားတရားစွဲဆိနိင်သည်။
(ကန်) လက်မခြခင်းအတွကန
် စ်နာ ကး
၅၆။

ကန်ကိလက်ခရန်နှင့်

လျစ်လျူရှူသည်

ကန်အတွက် ငွ ပး ချရန်

သိ ့မဟတ်

ဝယ်သူကဥပ ဒနှငမ
့် ညီဘဲ

ြငင်းဆိသည်က
့ စ
ိ ္စတွင်

ကန်ကိလက်မခသည့်အတွက်

နစ်နာ ကးရလိမြဖင့် ရာင်းသူက ဝယ်သူအား တရားစွဲဆိနိင်သည်။
ကန်မ ပးအပ်ြခင်းအတွကန
် စ်နာ ကး
၅၇။

ရာင်းသူသည်

ဝယ်သူအား

ကန်ကိ ပးအပ်ရန်ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ

လျစ်လျူရှူသည်

သိ ့မဟတ် ြငင်းဆိသည့်ကိစ္စတွင် ကန်ကိ ပးအပ်ြခင်းမြပုသည့်အတွက် နစ်နာ ကးရလိမြဖင့်
ဝယ်သက
ူ ရာင်းသူ အားတရားစွဲဆိနိင်သည်။
ပဋိညာဉ်အတိင်း ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်း
၅၈။

သီးြခားသက်သာခွင့်

အက်ဥပ ဒအခန်း(၂)တွငပ
် ါရှိ သာ

ြပဌာန်းချက်များနှင့်မဆန် ့ကျင်လျင်

သီးြခားသတ်မှတ်ထား ပီးကန်

အ သအချာသိရ ပီးကန်ကိ ပးအပ်ရန် ပဋိညာဉ်ကိ
တရားလိ၏ လ ာက်ထားချက်အရ

တရားရးကသင့်

သိ ့မဟတ်

ဖာက်ဖျက်မအတွက်စွဲဆိ သာတရားမမတွင်
သည်ဟထင်ြမင်ပါက

ကန်ကိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိင်ခွင့်ကိ

နစ်နာ ကး ပး၍
တရား ပိုင်အား

ရွးချယ်ခွင့်မ ပးဘဲပဋိညာဉ်အတိင်းတိကျစွာ ဆာင်ရွက်ရမည်ဟ

တရားရးက

၎င်း၏ဒီကရီြဖင့်ညန် ကားနိင်သည်။ ဒီကရီသည် ကန် ့သတ်ချက်မပါရှိ သာ (ခ င်းချက်မပါရှိ သာ)
ဒီကရီြဖစ်နိင်သည်

သိ ့မဟတ်

နစ်နာ ကးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊

ကန်ဖိး ငွ ပး ချြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အြခားနည်း ြဖစ် စ တရားရးက တရားမ တသည်ဟ
ထင်ြမင်သည့်အတိင်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်

ကန် ့သတ်ချက်

ထိ ့အြပင်တရားလိ၏ လ ာက်ထားချက်ကိလည်း
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိြပုလပ်နိင်သည်။

များပါရှိ သာဒီကရီြဖစ်နိင်သည်။
ဒီကရီမချမှတ်မီ

အာမခချက် ဖာက်ဖျက်မအတွက် ကစားြခင်း
၅၉။

(၁)

ရာင်းသူက

အာမခချက် ဖာက်ဖျက်သည့်ကစ
ိ ္စတွငြ် ဖစ် စ၊

ရာင်းသူဘက်မှစည်းကမ်း

ချက် ဖာက်ဖျက်မကိ

အာမခချက် ဖာက်ဖျက်မအြဖစ်သတ်မှတ်ရန်ဝယ်သူက

ရွးချယ်

ဆးြဖတ်သည့်

သိ ့မဟတ် ယင်းသိ ့သတ်မှတ်ရန်အတင်းအ ကပ်ြပုြခင်းခရသည့်ကိစ္စတွင် ြဖစ် စ၊
အာမခချက် ဖာက်

ဖျက်သည်ဟူ သာအ ကာင်းသက်သက်မ ြဖင့်

ဝယ်သူသည်

ကန်ကိပယ်ခွင့်မရှိ၊ သိ ့ရာတွင် ၎င်းသည် (က) အာမခချက် ဖာက်ဖျက်မအတွက် ကန်ဖိး ငွကိ လျာ့ ပးြခင်း သိ ့မဟတ်
ကန်ဖိး ငွနှင့်

ချြခင်းြပုလပ်ရန်

ရာင်းသူထ တာင်းဆိနိင်သည်။

သိ ့မဟတ်
(ခ)

အာမခ ဖာက်ဖျက်မအတွက်

နစ်နာ ကးရလိမြဖင့်

ရာင်းသူအားတရားစွဲဆိနိင် သည်။
(၂)

ဝယ်သသ
ူ ည်

နစ်နာမကိဆက်လက်ခစားရပါက

ကန်ဖိး ငွ

အာမခ ဖာက်ဖျက်မအတွက်

လျာ့ ပးရန်ြဖစ် စ၊

ကန်ဖိး ငွနှင့် ချရန်ြဖစ် စ

ဝယ်သူက တာင်းဆိသည်

ဆိ သာအ

ယင်းအာမခချက် ဖာက်ဖျက်မအတွက်

တရားစွဲဆိြခင်းမှ

ချက်သည်
ဝယ်သူအားတား

ဆီးပိတ်ပင်ြခင်းမရှိ စရ။
ရက်မ စ့မပ
ီ ဋိညာဉ်ကြငင်
ိ းဆိြခင်း
၆၀။

(ကန်)

ပးအပ်ရမည့် န ့မတိင်မီ

ပဋိညာဉ်ကိြငင်းဆိ

သည့်ကိစ္စတွင်

သ ဘာထားလ က်(ကန်)

အြခားတစ်ဘက်သည်

ပး အပ်ရမည့် န ့အထိ

ဖျက်သိမ်း ပီးသည်ဟမှတ်ယူ ပီး

အ ရာင်းပဋိညာဉ်ြပုသူတစ်ဘက်ဘက်က

(ပဋိညာဉ်)

ပဋိညာဉ်အတည်ြဖစ်ဆဲရှိသည်ဟ

စာင့်ဆိင်းနိင်သည်။ သိ ့မဟတ်ပဋိညာဉ်ကိ
ဖာက်ဖျက်မအတွက်

နစ်နာ ကးရလိမြဖင့်

တရားစွဲဆိနိင်သည်။
နစ်နာ ကးအြဖစ် အတိးနှငအ
့် ထူးနစ်နာ ကး
၆၁။

(၁)

ဥပ ဒအရအတိးသိ ့မဟတ်
အထူးနစ်နာ ကးကိြပန်လည်ရယူခွင့်ရှိ သာကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် တွင် အတိးသိ ့မဟတ်
အထူးနစ်နာ ကးကိြပန်လည်ရယူရန်

ရာင်းသူသိ ့မဟတ်

၏အခွင့်အ ရးကိြဖစ် စ၊
ကတိတ ့ြပန်မပျက်ြပယ်သွား ပီးြဖစ်

ဝယ်သူ

ပးသွင်း ပီး ငွအတွက်
သည့်ကိစ္စတွင်

ပးသွင်း ပီး ငွကိ

ြပန်လည်ရယူရန်အခွင့်အ ရးကိြဖစ် စ၊ ဤအက် ဥပ ဒ ပါမည်သည့်အချက်ကမ
ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရ။

(၂)

ဆန် ့ကျင်ကွဲလဲွ သာပဋိညာဉ်မရှိလ င် အာက်ပါအမများတွင် တရားရးကသင့် တာ်
သည်ဟထင်ြမင် သာ

နန်းြဖင့်တန်ဖိး ငွအ ပ တွင်

အတိး ပး စရန်အမိန် ့ချမှတ်နိင် သည် (က) ကန်ဖိး ငွရရှိ ရးအတွက် ရာင်းသူကစွဲဆိ သာအမတွင် ကန်ကိ ပးအပ်ရန်
ကမ်းလှမ်းသည့် န ့

သိ ့မဟတ်

ကန်ဖိး ငွ ပးရမည့် န ့မှစ၍

ရာင်းသူအားအတိး ပး စရန်။
(ခ)

ရာင်းသူဘက်မှ

ပဋိညာဉ် ဖာက်ဖျက်သည့်အတွက်

ကန်ဖိး ငွြပန်အမ်း စရန်

ဝယ်သူကစွဲဆိ သာအမတွင်

ငွ ပး ချခဲ့သည့် န ့မှစ၍ ဝယ်သူသိ ့အတိး ပး စ ရန်။
တစ်နည်း
(၂)

ဆန် ့ကျင်ကွဲလဲွ သာပဋိညာဉ်မရှိလ င်
(က) ကန်ဖိး ငွရရှိ ရးအတွက် ရာင်းသူကစွဲဆိ သာအမတွင် ကန်ကိ ပးအပ်ရန်
ကမ်းလှမ်းသည့် န ့

သိ ့မဟတ်

ကန်ဖိး ငွ ပးရမည့် န ့မှစ၍

ရာင်းသူအားလည်း ကာင်း၊
(ခ)

ရာင်းသူဘက်မှပဋိညာဉ် ဖာက်ဖျက်မ ကာင့် ကန်ဖိး ငွကိြပန်အမ်း စရန်
ဝယ်

သူကစွဲဆိ သာအမတွင်

ငွ ပး ချခဲ့သည့် န ့မှစ၍

ဝယ်သူအားလည်း ကာင်း၊
တရားရးသည်၎င်းကသင့် တာ်သည်ဟ

ထင်ြမင် သာနန်းြဖင့်ကန်ဖိး ငွအ ပ တွင်

အတိး ပး စရန်အမိန် ့ချမှတ်နိင်သည်။

အခန်း(၇)
အ ထွ ထွ
(သွယဝ
် က်
ိ ၍) အဓိပါ္ပ ယ်သက် ရာက် သာအချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကိဖယ်ထတ်ြခင်း
၆၂။

ဥပ ဒအဓိပ္ပါယ်သက် ရာက်ြခင်းအားြဖင့်

တာဝန်

သိ ့မဟတ်

( ပး လျာ်ရန်)

အ ရာင်းပဋိညာဉ်တရပ်အရ

အခွင့်အ ရး၊

တာဝန်ရှိမတစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်သည့်ကိစ္စတွင်

အတိအလင်းသ ဘာတူညီ

ချက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊

ပဋိညာဉ်ြပုသူများအ ကားဆက်ဆပဆက်ဆနည်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ပဋိညာဉ်ြပုသူနှစ်ဖက်စ
လးအား

ပဋိညာဉ်အရတာဝန်ရှိ စ သာ

ဓ လ့ထးစြဖစ်လ င်

ယင်းဓ လ့ထးစြဖင့်ြဖစ် စ၊

ထိအခွင့်အ ရး၊ တာဝန် သိ ့မဟတ် ( ပး လျာ်ရန်)တာဝန်ရှိမကိ ပျက်ြပယ် စနိင်သည် သိ ့မဟတ်
ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင်သည်။
လျာ်ကန်သင်ြ့ မတ် သာအချိနဆ
် သည်
ိ
မာှ အ ကာင်းချင်းရာြပဿနာြဖစ်ြခင်း

၆၃။

ဤအက်ဥပ ဒ၌

လျာ်ကန်သင့်ြမတ်

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာအချိန်ကိရည်ညန်းသည့်ကိစ္စတွင်
သာအချိန်သည်

မည်သည့်အချိန်ြဖစ်သည်ဆိ သာြပဿနာသည်

အ ကာင်းချင်းရာြပဿနာြဖစ်သည်။
လလတင် ရာင်းချြခင်း
၆၄။

လလတင်စနစ်ြဖင့် ရာင်းချသည့်ကိစ္စတွင် (၁)

ကန်ကိတစ်ခချင်း၊

တစ်တွဲချင်း

လလတင် ရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါက

တစ်ခစီ၊

တစ်တွဲစီ သည် သာမန်အြမင်အားြဖင့်သးီ ြခားအ ရာင်းပဋိညာဉ်တစ်ရပ်စအ
ီ တွက်
ရာင်းချသည့် ပစ္စည်းြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ူသည်။
(၂)

လလပစ်သူ( လလ ခါင်း)

က

တူရိက်ချက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊

အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ် စ ရာင်းချမ ပီးဆး ကာင်း

ြပုလပ် မဲြဖစ် သာ

ကြငာသည့်အခါ ရာင်းချြခင်း

သည် အထ ြမာက်သည်။ ထိ ့အြပင် ယင်းသိ ့ ကညာြခင်းြပုလပ်သည့်အချိန်မတိင်မီ
စျး ပိုင် ပး သူသည် ၎င်း၏ စျး ပိုင် ပးြခင်းကိြပန်လည်ရပ်သိမ်းနိင်သည်။
(၃)

စျး ပိုင် ပးခွင့်ကိ ရာင်းသူကြဖစ် စ၊
သီးသန် ့ရယူထားခွင့်ရိှသည်။

ရာင်းသူ၏ကိယ်စားြဖစ် စ အတိအလင်း

ထိ ့အြပင်( ရာင်းသူက)ဤအခွင့်အ ရးကိ

အြခား

နည်းြဖင့်ရယူခွင့်မရှိသြဖင့် ယင်းကဲ့သိ ့အတိအလင်း သီးသန် ့ရယူထားသည့်ကစ
ိ တ
္စ ွင်
ရာင်းသူ

သိ ့မဟတ်

၎င်း၏ကိယ်စား

တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည်

ဖာ်ြပလတ္တ သာြပဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက

လလပွဲ၌

စျး ပိုင် ပးနိင်

စျး ပိုင် ပးရန်

အခွင့်အ ရးကိ

သည်။
(၄)

ရာင်းချြခင်းသည်

ရာင်းသူ၏ကိယ်စား

အ ထာက်အထားြပုရမည်ြဖစ် ကာင်း

ကညာထားြခင်းမရှိသည့်ကိစ္စတွင်

ရာင်းသူအ နြဖင့် ယင်း လလပွဲ၌ ၎င်းကိယ်တိင် စျး ပိုင် ပးြခင်း သိ ့မဟတ်
စျး ပိုင် ပးရန်တစ်ဦးတစ် ယာက်အား
ပစ်သူ ( လလ ခါင်း)အ နြဖင့်
စျး ပိုင် ပးြခင်း( လလစွဲြခင်း)ကိ

စခိင်းြခင်းသည်လည်း ကာင်း၊

လလ

ရာင်းသူ သိ ့မဟတ် ဆိခဲ့သည့်သူတစ်ဦးဦး က
သိလျက်နှင့်လက်ခြခင်းသည်လည်း ကာင်း၊

တရားဝင်မည်မဟတ်။ ထိ ့အြပင်ဤစည်းမျဉ်းကိ ချိုး ဖာက်သည့် ရာင်းချြခင်းကိ
လိမလ
် ည်လှည့်ဖျားမအြဖစ် ဝယ်သူကသတ်မှတ်နိင်သည်။
(၅)

ရာင်းချြခင်းသည် သီးသန် ့ထား သာ သိ ့မဟတ် အနိမ့်ဆးသတ်မှတ်ထား သာ
စျးနန်းကိ ထာက်ထားရမည်ြဖစ် ကာင်း ကညာနိင်သည်။

(၆)

ရာင်းသူသည် စျးနန်းြမင့် စရန်အလိ ့ငှာ ဟန် ဆာင် စျး ပိုင် ပးြခင်းကိ အသး
ချလ င် ဝယ်သူ၏ဆန္ဒအရ ရာင်းချြခင်းကိပျက်ြပယ် စနိင်သည်။

၆၅။

ပယ်ချထားသည်။

ခင်းချက်များ

၆၆။

(၁)

ဤအက်ဥပ ဒပါမည်သည့်အချက်ကမ

အာက်ပါတိ ့ကိထိခိက်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

ထိခိက် သည်ဟမှတ်ယူြခင်းမရှိ စရ (က) ၁၉၃၀

ြပည့်နှစ်၊

တိးပွား ပီး
ပိင်ဆိင်ခွင့်၊

ဇူလိင်လ

ြဖစ် သာ

၁

ရက် န ့မတိင်မီကရရှိထား ပီးြဖစ် သာ

သိ ့မဟတ်

အကျိုးခစားခွင့်၊

ပ ပါက် ပီးြဖစ် သာအခွင့်အ ရး၊

တာဝန်

သိ ့မဟတ်

( ပး လျာ်ရန်)

တာဝန်တင်ရမ
ိှ သိ ့မဟတ်
(ခ)

ယင်းအခွင့်အ ရး၊

ပိင်ဆိင်ခွင့်၊

အကျိုးခစားခွင့်၊

တာဝန်

သိ ့မဟတ်( ပး လျာ်ရန်) တာဝန်တင်ရှိမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်တရားဥပ ဒအရ
အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ သိ ့မဟတ် ကစားမ၊ သိ ့မဟတ်
(ဂ)

၁၉၃၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁ ရက် န ့မတိင်မီကြပုလပ် ပီး သိ ့မဟတ်
ထိခိက်ခရ ပီးစည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊ သိ ့မဟတ်

(ဃ) ကန် ရာင်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပ ဒြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ်
(င)
(၂)

ဤအက်ဥပ ဒနှင့်ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိ သာ စည်းမျဉ်းဥပ ဒသတစ်ရပ်ရပ်

ဤအက်ဥပ ဒတွင်
စပ်လျဉ်း သာ

မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ
ကး မီမ ပးဆပ်နိင်ြခင်းဆိင်ရာ

ကန် ရာင်းြခင်းပဋိညာဉ်များနှင့်
စည်းမျဉ်းဥပ ဒသများသည်

အဆိပါပဋိညာဉ် များနှငဆ
့် က်လက် သက်ဆိင် စရမည်။
(၃)

အ ရာင်းပဋိညာဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ဤအက်ဥပ ဒ၏ြပဌာန်းချက်များသည်

(မ ရ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်း) ပါင်နှြခင်း( ရ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်း) ပါင်နှြခင်း၊
ကး မီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ပစ္စညး် အ ပ
အာမခထားြခင်းအြဖစ်တည်ရှိရန်

အကျိုးခစားခွင့်

သိ ့မဟတ်

ရည်ရွယ် သာအ ရာင်းပဋိညာဉ်

သည့် ဆက်ဆ ဆာင် ရွက်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ။

ပသ

အြခား
ာန်ရှိ

