အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဥပဒေ
( ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဖပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၅။ )
၁၃၇၇ ြုနှစ်၊ နတ်ဒတာ်လဖပည့်ဒ

ျော် ၁၀ ရ

( ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရ
ဖပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ

ို ဖပဋ္ဌာန်းလို

်

်)

်သည်။

အြန်း (၁)
အမည်၊ သ

်ဆိုင်ဖြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုြျေ

်

အမည်
၁။
သ
၂။

ဤဥပဒေ

ို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဥပဒေ ဟု ဒြါ်တွင်ဒစရမည်။

်ဆိုင်ဖြင်း
(

)

ပုေ ်မ ြွဲ (ြ)

ိ ု အဒော

် အ ေားဖပု၍ အနု ညာတသဒောတူည ီြ ျေ

်တ စ် ရပ်

ို

နိုင်ငံဒတာ်တွင် ဖပုလုပ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားနိုင်ငံတွင် ဖပုလုပ်သည်ဖြစ်ဒစ အနုညာတ
စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို တရားဝင်ဒဆာင်ရွ ်သည့်ဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်တွင်ဖြစ်သည့်အြါ
ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ

်မျေားနှင့် သ

်ဆိုင်ဒစရမည်။

( ြ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်မှအပ အဖြားနိုင်ငံတစ်ြုြုတွင်
ဖြစ်ပါ

သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဒနရာ ို သတ်မှတ်ေားဖြင်း သို ့မဟုတ်

ဆုံးဖြတ်ေားဖြင်းမရှိပါ

ပုေ်မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၃၀၊ ၃၁ နှင့် အြန်း (၁၀) တို ့နှင့် သ ်ဆိုင်

ဒစရမည်။
( ဂ ) နိုင်ငံဒတာ်၏ တည်ဆဲအဖြားဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားမှုမျေား ို အနုညာတနည်းဖြင့်
စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမဖပုနိုင်ဒ
အဆိုပါ ဥပဒေအဒပါ် သ
အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုြျေ
၃။

ာင်း
်ဒရာ

နသ
့် တ်ေားပါ

ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားသည်

်မှုမရှိဒစရ။

်

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာ

်ပါစ

ားရပ်မျေားသည် ဒြာ်ဖပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သ

်ဒရာ ်

ဒစရမည် (

)

နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်မှာ ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

ို ဆိုသည်။

( ြ ) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ဆိုသည်မှာ ပဋိညာဉ်အရဖြစ်ဒစ၊ ပဋိညာဉ်အရ မဟုတ်သည်
ဖြစ်ဒစ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဆ ်စပ်မှုမျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒပါ်ဒပါ ်ဒသာ သို ့မဟုတ်
ဒပါ်ဒပါ

်လာနိုင်ဒသာ အဖငင်းပွားမှု အားလုံး

ိုဖြစ်ဒစ၊ အြျေို ့ ိုဖြစ်ဒစ အနုညာတ

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် အဖငင်းပွားသူမျေား စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ် ို
ဆိုသည်။
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( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ အဖငင်းပွားမှု

ို ြုံသမာဓိတစ်ဦးတည်းဖြင့်

ဖြစ်ဒစ၊ ြုံသမာဓိအြွဲ ့ဖြင့်ဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
ိုဆိုသည်။
(ဃ)

ြုံသမာဓိ ဆိုသည်မှာ အဖငင်းပွားမှုမျေား ို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန်
အဖငင်းပွားသူမျေား

သဒောတူဒရွးြျေယ်ြန် ့အပ်ဖြင်းြံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြွဲ ့ ို

ဆိုသည်။
( င ) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ယင်းစ

ားရပ်တွင်

် ဆိုသည်မှာ အနုညာတြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ
ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ိုဆိုသည်။

်လည်း ပါဝင်သည်။

( စ ) အနုညာတြုံရုံး ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတည်းဒသာ ြုံသမာဓိ သို ့မဟုတ် ြုံသမာဓိအြွဲ ့ ို
ဆိုသည်။
(ဆ)

တရားရုံး ဆိုသည်မှာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် အဖငင်းပွားဖပဿနာ ို
တရားမမှု၏ အမှုဖြစ်အဒ

ာင်းဖြင်းရာမျေား

ဲ့သို ့ ဆုံးဖြတ်ရန် စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိသည့်

တရားမ မူလစီရင်ပိုင်ြွငအ
့် ာဏာရြရိုင်တရားရုံး သို ့မဟုတ် တိုင်းဒေသက ီးတရားလွှတ်ဒတာ်
သို ့မဟုတ် ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ်

ိုဆိုသည်။

( ဇ ) ဖပည်တွင်းအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတ
ဆုံးဖြတ်ဖြင်း မဟုတ်သည့် အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
( စျေ ) နိုင်ငံတ

ာ အနုညာတစီရင်

ိုဆိုသည်။

ာအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဆိုသည်မှာ -

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် ို ဖပုလုပ်စဉ်အြါ
တစ်ဦးဦး၏ စီးပွားဒရးနှင့်

ေိုသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူ

ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး လုပ်ငန်းသည် ဖမန်မာနိုင်ငံမှ

တစ်ပါး အဖြားနိုင်ငံတစ်ြုြု၌ တည်ရှိပါ
သို ့မဟုတ်
(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်တွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားဒသာဒနရာ သို ့မဟုတ်

အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်နှင့်အညီ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဖပုလုပ်မည့်

ဒနရာသည် သဒောတူညီြျေ

်တွင် ပါဝင်သူတို ့၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာ

နိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ
သို ့မဟုတ်
(၃)

ူးသန်းဒရာင်းဝယ် ဆ ်ဆံမှုဖပုသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေားအန ် အဓိ
တစ်ရပ်ရပ် ို ဒဆာင်ရွ ်ရန်ဒနရာ သို ့မဟုတ် အဖငင်းပွားသည့် အဒ
အနီး

ပ်ဆုံး ဆ

်စပ်ဒနသည့်ဒနရာသည် သဒောတူညီြျေ

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာနိုင်ငံ၏ဖပင်ပတွင် တည်ရှိပါ
သို ့မဟုတ်

တာဝန်

ာင်းဖြင်းရာနှင့်

်တွင် ပါဝင်သူတို ့၏
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(၄) အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်ပါ အဒ

ာင်းအရာသည် တစ်နိုင်ငံေ

်ပိုဒသာ

နိုင်ငံမျေားနှင့်ဆ ်စပ်ဒနဒ

ာင်း အနုညာတ သဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူမျေား

အတိအလင်းသဒောတူညီ

ဖြင်းဖြစ်ပါ - အဆိုပါအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းသည်

နိုင်ငံတ
ရှင်းလင်းြျေ

ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ိဆ
ု ိုသည်။

်။

(၁) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာသည် တစ်ြုေ
ပို၍ရှိဒနလျှင် အနုညာတသဒောတူညီြျေ
ဆ

် ဖပုလုပ်သည့်ဒနရာနှင့် အနီး

်

ပ်ဆုံး

်စပ်သည့်ဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာ

ဖြစ်သည်။
(၂) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးတွင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်သည့်ဒနရာ မရှိပါ

၎င်းအမမဲ

ဒနေိုင်ရာဒနရာသည် အဖငင်းပွားသူ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဒနရာဖြစ်သည်။
(ည) နယူ း ဒယာ

်

ွ န ် ဗ င် း ရှ င ် း ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ

မ္ဘ ာ ့

ု လ သမဂ္ဂ သံ တ မန် ည ီ လ ာြံ

၁၀-၆-၁၉၅၈ ရ ်ဒန ့တွင် နယူးဒယာ ်မမို၌့ ြျေမှတ်ြဲ့ဒသာ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်
မျေား ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဆိုင်ရာ
( ဋ ) နိ ု င ် င ံ ဖ ြားအနု ည ာတဆု ံ း ဖြတ် ြ ျေ

ွန်ဗင်းရှင်း ိုဆိုသည်။

် ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် မ ှ အ ပ နယူ း ဒယာ

်

ွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နယ်ဒဖမဒေသအတွင်း အနုညာတသဒောတူညီြျေ
အရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ိုဆိုသည်။

( ဌ ) အနုညာတစီရင်ဆ ုံးဖြတ်သည့်ဒနရာ ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ
အဖငင်းပွားသူမျေား

ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား

ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြုံရုံး

် ပါ

အာဏာအပ်နှင်းေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်

ဖြစ်ဒစ သို ့မဟုတ် အနုညာတအြွဲ ့အစည်း ဖြစ်ဒစ သတ်မှတ်

ေားသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
ဒနရာ

်

ိစ္စရပ်မျေား

ို တရားဝင်ဒဆာင်ရွ

်သည့်

ိုဆိုသည်။

( ဍ ) အဖငင်းပွားသူ ဆိုသည်မှာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ
စာြျေုပ်ဝင်
( ဎ ) တရားဝင်

်တွင် ပါဝင်ြျေုပ်ဆိုေားသည့်

ို ဆိုသည်။
ိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ

ပါဝင်လာသူ
ဒဆာင်ရွ ်သူ

ိုဆိုသည်။ ယင်းစ

ွယ်လွန်သူ၏ပစ္စည်းမျေားအတွ
ားရပ်တွင်

ပါဝင်သည့်အဖပင်

် ဥပဒေနှင့်အညီ

ွယ ်လွန်သူ၏ ပစ္စည်းတွင်

ားဝင်

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး
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ိုယ်စားဖပုဒဆာင်ရွ ်သည့်အြါ
ပစ္စည်း

ိုဆ

ယင်းအဖငင်းပွားသူ

ွယ်လွန်လျှင်

်ြံရရှိမည့်သူလည်း ပါဝင်သည်။
အြန်း(၂)
ရည်ရွယ်ြျေ

၄။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ြျေ
(

)

်မျေားမှာ ဒအာ

ဖပည်တွင်းစီးပွားဒရးနှင့်
စီးပွားဒရးနှင့်

်

်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆိုင်ရာ အဖငင်းပွားမှုမျေားနှင့် နိုင်ငံတ ာ

ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဆိုင်ရာ အဖငင်းပွားမှုတို ့ ို မျှတစွာနှင့်ေိဒရာ ်စွာ

ဒဖြရှင်းနိုင်ရန်၊
( ြ ) အဖငင်းပွားမှုမျေား ို အနုညာတနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်မျေား

်ရာတွင် နိုင်ငံဖြားအနုညာတ

ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ရန်၊

( ဂ ) အဖငင်းပွားမှု ဖပဿနာမျေား ို အနုညာတနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း ို အားဒပးရန်။
အြန်း (၃)
ဒယေုယျေဖပဋ္ဌာန်းြျေ
စာဖြင့်အဒ
၅။

(

ာင်း
)

ားမှု

ို လ

်မျေား

်ြံဖြင်း

အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် -

(၁) လိပ်စာရှင် ိုယ်တိုင်ေံဖြစ်ဒစ၊ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသည့်ဒနရာသို ့ ဖြစ်ဒစ၊
အမမဲဒနေိုင်သည့်ဒနရာ သို ့မဟုတ် စာတို

်လိပ်စာသို ့ဖြစ်ဒစ အဒ

ဒပးပို ့လျှင် ေိုသုိ ့ဒပးပို ့သည့်ဒန ့တွင် စာဖြင့်အဒ

ာင်း

ားမှု

ာင်း
ို လ

ားစာ

်ြံရရှိမပီး

ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၂) သင့်ဒလျော်ဒသာစုံစမ်းမှု ဖပုလုပ်မပီးဒနာ

် ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်

ဒနရာမျေားေဲမှ မည်သည့်ဒနရာတစ်ြု ိုမျှ ရှာဒြွမဒတွ ရှ့ ိနိုင်လျှင် မှတ်ပုံတင်စာဖြင့်
သို ့မဟုတ် ဒပးပို ့ဒ
ဒနာ

ာင်း အဒော ်အေားမှတ်တမ်းဖြစ်ဒစမည့် အဖြားနည်းလမ်းဖြင့်

်ဆုံးသိရှိရဒသာ လိပ်စာရှင်၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသည့် ဒနရာသို ့ဖြစ်ဒစ၊ အမမဲ

ဒနေိုင်သည့် ဒနရာသို ့ဖြစ်ဒစ၊ စာတို ်လိပ်စာသို ့ဖြစ်ဒစ အဒ

ာင်း

ေိုသုိ ့ဒပးပို ့သည့်ဒန ့တွင် စာဖြင့်အဒ

ြ
် ံရရှိမပီး ဖြစ်သည်ဟု

ာင်း

ားမှု

ို လ

ားစာဒပးပို ့လျှင်

မှတ်ယူရမည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) သည် တရားရုံးရှိ မှုြင်းဒဆာင်ရွ ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် စာဖြင့်အဒ
ားမှုမျေားနှင့် သ

်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။

ာင်း
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န ့်
၆။

ွ

်ဖြင်းနှင့်
(

)

န် ့ ွ

်ပိုင်ြွင့်

ို စွန် ့လွှတ်ဖြင်း

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် သို ့မဟုတ်
ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ် ဒအာ ်ပါ ိစ္စရပ်တစ်ြုြုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ြျေ ်ြျေင်း န ့် ွ ်
ရမည် သို ့မဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ
တူညီြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြုံရုံး
သတ်မှတ်ေားလျှင် ေို

်တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတသဒော

ဖြစ်ဒစ

ာလအတွင်း

န ့်

န ့်

ွ

ွ

်ရန် စည်း မ်းသတ်

ာလ ို

်ရမည်-

(၁) အနုညာတြုံရုံး၌ စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဖြင်း၊
(၂) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
(၃) အနုညာတသဒောတူညီြျေ
လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

ို နည်းလမ်းတ

ဒဆာင်ရွ
တရားရုံး
၇။

်လျှင်

ားဝင်ဒဆာင်ရွ

ို ေိြို

န ့်
န ့်

ွ
ွ

်ဖြင်း

ာင့် အနုညာတြုံရုံး သို ့မဟုတ် အနုညာတ

်ဖြင်းမဖပုေဲ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

်လ

်

န် ့သတ်ဖြင်း
ာမူ ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဒ

ိစ္စမျေား၌ ဤဥပဒေအရ ဖပဋ္ဌာန်းေားသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး မည်သည့်တရားရုံး

မျှ

ာင်း
ားဝင်

်ဖြင်း မရှိဒစရ။

စီမံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာအ
၈။

ို ဆ

ို စွနလ
့် ွှတ်မပီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို ့ပင်ပါရှိဒစ

ဒဆာင်ရွ

ို

်ဒစဖြင်း။

်ပိုင်ြွင့်
ို

်တစ်ရပ်ရပ်

်ဖြင်း၊

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
) အရ

်ြဲ့မှုမရှိဖြင်း၊

် သို ့မဟုတ် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ

(၄) နည်းလမ်းတ ျေ ဒဆာင်ရွ ်မှုမရှိဖြင်းဒ
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

ျေ ဒဆာင်ရွ

ူအညီရယူဖြင်း

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို ဒဆာင်ရွ

်ရာတွင်လွယ်

ူဒစရန် အဖငင်းပွားသူမျေားသည်

သို ့မဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်အရ အနုညာတြုံရုံးသည် သင့်ဒလျော်ဒသာအြွဲ ့အစည်း
သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ေံမှ စီမံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာ အ

ူအညီရရှိဒစရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

အြန်း (၄)
အနုညာတသဒောတူညီြျေ
၉။

(

)

်

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်
စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ

်ဆိုရာတွင် -

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ်တွင် အဖငင်းပွားသူမျေား

လ ်မှတ်ဒရးေိုးေားလျှင်

ေိုသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
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(၂) အီလ
ဒနာ

်ေဒရာနစ် ဆ
်ဆ

်တွဲ အ

်သွယ်ဒဆာင်ရွ

ိုးအ

်ြျေ

် ပါ သတင်းအြျေ

ားအဖြစ်အသုံးဖပုနိုင်လျှင် အီလ

်အ လ

်

ို

်ေဒရာနစ်နည်းဖြင့်

ဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ဒသာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်း
ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၃) ဒတာင်းဆိုလွှာတွင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ရှိဒ

ာင်း

အဆိုဖပု၍ ဒြျေပလွှာတွင် တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ ဖငင်းဆိုဖြင်းမရှိဒသာ ဒြာ်ဖပြျေ ်မျေား
ပါရှိလျှင် ေိုအနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် စာဖြင့်ဒရးသားေားဖြင်းဖြစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
( ြ)

အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်

ို ပဋိညာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အနုညာတသဒောတူညီြျေ

စာပိေ
ု ်ပုံစံနှင့်ဖြစ်ဒစ၊ သီးဖြားသဒောတူညီြျေ
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန်အတွ
၁၀။

(

)

အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်ပုံစံနှင့်ဖြစ်ဒစ ဒြာ်ဖပနိုင်သည်။

် လွှဲအပ်ဖြင်းနှင့်တရားရုံးရှိအမှု

်ပါ အဒ

ို ဆိုင်းငံ့ဖြင်း

ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရုံး၌ တရားစွဲဆို

ေားသည့်အြါ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
စပ်လျေဉ်း၍ စာဖြင့်ဒရးသားတင်ဖပြျေ

်

အဖငင်းပွားသည့် အဓိ

အဒ

ာင်းအရာနှင့်

် တစ်စုံတစ်ရာ စတင်တင်သွင်းသည့် အြျေိန်ေ

်

ဒနာ ်မ ျေဒစေဲ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ြံယူဒစဒရးအတွ ် လွှဲအပ်ဒပးရန်တရားရုံးသို ့
ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ ေိုသို ့ဒလျှာ ်ေားရာတွင် တရားရုံးသည် အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်
ပျေ ်ဖပယ်ဒ
မဒတွရှ့ ိပါ
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (
ရှိဒစ

ာင်း၊ အ ျေိုးမသ ်ဒရာ ်ဒ

ာင်း သို ့မဟုတ် ဒဆာင်ရွ ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဒ

ာင်း

အဖငင်းပွားသူမျေားအား အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန် လွှဲအပ်ရမည်။
) အရ လွှဲအပ်မပီးဒနာ

ာမူ အနုညာတြုံရုံး

သို ့မဟုတ် ဆ

်လ

် တရားရုံးတွင် အဖငင်းပွားဖပဿနာသည် မမပီးမဖပတ်

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို စတင်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်

်ဒဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။ ေို ့ဖပင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ြျေမှတ်

နိုင်သည်။
( ဂ ) တရားရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ိုဖငင်းပယ်ပါ
ဒဆာင်ရွ ်မှုမဖပုလုပ်မီ

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဆိုင်ရာ

ိစ္စရပ်တစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြျေမှ တ ်သ ည့ ် မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ြျေ
ဒဆာင်ရွ
(ဃ)

်မှု၌ အ

ျေိုးသ

်ဒရာ

်မှုမျေား

်

မျှ တရားစွ ဲဆ ို

်မှုမရှိဒစရ။

တရားရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ြဲ့ပါ
ဒဆာင်ရွ

တရားစွဲဆို

ို ဆိုင်းငံ့ေားရန် အမိနြ့် ျေမှတ်ရမည်။

တရားရုံးရှိ တရားစွဲဆို
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( င ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်သည့်
တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ြျေ

်အဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ

်ြွင့် မရှိဒစရ။

( စ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ို
ဖငင်းဆိုသည့် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ

်အဒပါ် အယူြံဝင်နိုင်သည်။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်တရားရုံး၏ပါဝင်ဒဆာင်ရွ
၁၁။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေား

်ြွင့်အာဏာမျေား

အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့်

စပ်လျေဉ်းသည့် ဒအာ

်ပ ါ

ဒလျှာ

တရားရုံးသည် မိမိရုံးရှိအမှု

်ေားလာပါ

ိစ္စရပ်မျေား

ို အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တရားရုံးသို ့
ဲ့သို ့ အမိန ြ့် ျေမှတ်ြွင့်အာဏာ

ရှိဒစရမည် (၁) သ

်ဒသြံြျေ

်မျေား

(၂) သ

်ဒသြံတစ်ရပ်ရပ်

ိုရယူဖြင်း၊
ို ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ

်ဖြင်း၊

(၃) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းပါ အဖငင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ် သို ့မဟုတ် အနုညာတ
စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမှ ဒပါ်ဒပါ ်လာသည့် အဖငင်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆ ်နွယ်ဒသာ
ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အမိနြ့် ျေမှတ်ဖြင်း၊
(၄) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြု ို စစ်ဒဆးဖြင်း၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူဖြင်း၊ ေိန်းသိမ်း
ဒစာင့်ဒရှာ

်ဖြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းဖြင်း၊

(၅) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နမူနာရယူဖြင်း၊
သို ့မဟုတ် လ

ည့်ရှုဒလ့လာဖြင်း

်ဒတွ စမ်
့ းသပ်မှုဖပုလုပ်ဖြင်း၊

(၆) အဆိုပါ ိစ္စရပ်မျေား ို ဒဆာင်ရွ ်ရန် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် ပါဝင်သည့်
အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး ပိုင်ဆိုင်ဒသာ သို ့မဟုတ် ေိုသူ၏ ေိန်းသိမ်းမှုဒအာ
ရှိဒသာ ဥပစာတစ်ြုြုအတွင်းသို ့ ဝင်ဒရာ
(၇) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းပါအဓိ

်၌

်ြွင့်ဖပုဖြင်း၊

ျေသည့်အဖငင်းပွားပစ္စည်း တစ်ြုြု ိုဒရာင်းြျေဖြင်း၊

(၈) ယာယီတားဝရမ်း ေုတ်ဆင့်ဖြင်း သို ့မဟုတ် ပစ္စည်းေိန်းြနေ
့် ားဖြင်း။
( ြ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်
ဒဆာင်ရွ ်ရမည့် ိစ္စဖြစ်ပါ

ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ

်ရန်

ိစ္စသည် အဒဆာတလျေင်

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်အရ တရားရုံးသည်

သ ်ဒသြံြျေ ်မျေား သို ့မဟုတ် စပ်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းမျေား ို ေိန်းသိမ်းဖြင်းတို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍
လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်အမိန ့်
( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်
ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်
အဒ

ာင်း

ိစ္စ မဟုတ်ပါ

ို ြျေမှတ်နိုင်သည်။
ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ

်ရန်

ိစ္စသည် အဒဆာတလျေင်

တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် အနုညာတြုံရုံးတို ့ေံ

ားစာဒပးပို ့မပီး အနုညာတြုံရုံး၏ ြွင့်ဖပုြျေ ်အရဖြစ်ဒစ၊ တစ်ေ ်အဖငင်းပွား
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သူမျေား၏ စာဖြင့်ဒရးသား သဒောတူညီြျေ ်အရဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင်
ပါဝင်သည့် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ ဒလျှာ
ိစ္စ
(ဃ)

ို ဒဆာင်ရွ
်

(င)

လု ပ ် ပ ိ ု င ် ြ ွ င ့ ် အ ာဏာအပ် န ှ င ် း ေားသည့ ် လူ ပ ု ဂ ္ဂ ိ ု လ် တ စ် ဦ း

ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြုံရုံး

အဖြားအြွဲ ့အစည်း
ဒဆာင်ရွ

ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတအြွဲ ့အစည်း

ဖြစ်ဒစ လုပ်ပိုင်ြွင့်မရှိဒသာ

်နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ

ိစ္စရပ်မျေား

( စ ) အဖငင်းပွားအဒ

်

ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒဆာင်ရွ

ြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (

) အရ တရားရုံး

ဖြစ်ဒစ၊

ိစ္စရပ်မျေား သို ့မဟုတ် ေိဒရာ

ိုသာ တရားရုံး

ဤပုေ်မအရြျေမှတ်ဒသာ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ

အမိန ့်

်အရ တရားရုံးသည် အဆိုပါ

်ရမည်။

အဖငင် း ပွ ာ းသူ မ ျေား
တစ်ဒယာ

်ေားြျေ

ဒဆာင်ရွ

်စွာ

်ရမည်။

ို အယူြံဝင်ဒရာ

်နိုင်သည်။

်ြွင့်အာဏာရှိဒသာ အနုညာတ

ြျေမှတ်ေားဒသာ အမိနန့် ှင့်ဆ

်စပ်ဒနသည့်

ို ြျေမှတ်သည့်အြါ တရားရုံး၏ အမိနတ
့် စ်ရပ်လုံး သို ့မဟုတ် အမိန၏
့် တစ်စိတ်

တစ်ပိုင်းသည် ရပ်စဲဒစရမည်။
အြန်း (၅)
အနုညာတြုံရုံး ြွဲ ့စည်းဖြင်း
ြုံသမာဓိဦးဒရ
၁၂။

(

) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြုံသမာဓိဦးဒရ
ြုံသမာဓိဦးဒရမှာ တစ်ဦးေ

ို လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို ့ရာတွင်

ပ
် ိုလျှင် စုံဂဏန်းမဖြစ်ဒစရ။

( ြ ) ပုေ်မြွဲ( ) တွင် ဒြာ်ဖပသည့်အတိုင်း ြုံသမာဓိဦးဒရ ို သတ်မှတ်နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် တစ်ဦး
တည်းဒသာ ြုံသမာဓိဖြင့် ဒဆာင်ရွ

်ရမည်။

ြုံသမာဓိမျေား ြနေ
့် ားဖြင်း
၁၃။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် မည်သည့် နိုင်ငံသား

မဆို ြုံသမာဓိအဖြစ် ဒဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

( ြ ) ပုေ်မြွဲ (ဃ) ပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား ို အဒော ်အေားဖပု၍ အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြုံသမာဓိ
တစ်ဦး သို ့မဟုတ် ြုံသမာဓိမျေား

ိုြနေ
့် ားရန် နည်းလမ်းအား လွတ်လပ်စွာ သဒောတူ

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

ြုံသမာဓိြနေ
့် ားရန် နည်းလမ်း

ို သဒောတူသတ်မှတ်ေားလျှင်

အဆိုပါ နည်းလမ်းအတိုင်းဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား သို ့မဟုတ် ြနေ
့် ားြံရဒသာြုံသမာဓိနှစ်ဦး
ြနေ
့် ားရန် ပျေ
အြွဲ ့အစည်း

်

ွ

ပျေ ် ွ ်လျှင်
တတိယြုံသမာဓိ

်လျှင်ဖြစ်ဒစ၊ ယုံမှတ်အပ်နှံြံရဒသာ တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ်

ဒဆာင်ရွ ်ရန်ပျေ ်

ြနေ
့် ားရန် အဖြားနည်းလမ်း

ွ

်မပီး အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ြုံသမာဓိ

ိုလည်း ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်ဒစ အဖငင်းပွားသူ
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တစ်ဦးသည် ြုံသမာဓိြနေ
့် ားဒပးရန် တရားသူက

ီးြျေုပ် သို ့မဟုတ် ၎င်း

ဒရွးြျေယ်

သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြွဲ ့အစည်းေံ ဒလျှာ ်ေားဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်မြွဲ (ြ) တွင် ဒြာ်ဖပသည့်အတိုင်း ြုံသမာဓိ ို နှစ်ေ ်သဒောတူ သတ်မှတ်နိုင်ဖြင်း
မရှိလျှင်(၁) ြုံသမာဓိ သုံးဦးပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း၌ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးစီ
ြုံသမာဓိတစ်ဦးစီ ြနေ
့် ားရမည်။ ေိုသို ့ ြနေ
့် ားြံရဒသာ ြုံသမာဓိ နှစ်ဦးသည်
တတိယြုံသမာဓိ တစ်ဦး ိုြနေ
့် ားရမည်။ တတိယ ြုံသမာဓိသည် ြုံသမာဓိ နာယ
အဖြစ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် တစ်ေ ် အဖငင်းပွားသူေံမှ
ြုံသမာဓိြနေ
့် ားရန် ဒတာင်းဆိုြျေ ် ို လ ်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း
ြုံသမာဓိတစ်ဦး ို ြနေ
့် ားနိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် သို ့မဟုတ် ြနေ
့် ားြံရဒသာ ြုံသမာဓိ
နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို ့ ြန ေ
့် ားြံရသည့်ဒန ့မှ ရ
နာယ

်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ြုံသမာဓိ

ို ြနေ
့် ားနိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး

ဒတာင်းဆိုပါ

တရားသူက ီးြျေုပ်

ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြွဲ ့အစည်း

ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း

ဒလျှာ

်ေား

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ

ဖြစ်ဒစ ြုံသမာဓိြနေ
့် ားဖြင်း

ို ဒဆာင်ရွ

်

ရမည်။
(၂) တစ်ဦ းတည် း ဒသာ ြု ံ သမာဓိ ဖြင့ ် အနု ည ာတစီရ င်ဆ ုံ း ဖြတ် ဖ ြင် း၌ တစ်ေ
အဖငင်းပွားသူေံမှ ြုံသမာဓိြနေ
့် ားရန် ဒတာင်းဆိုြျေ
ရ

်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အဖငင်းပွားသူမျေား

ြနေ
့် ားနိုင်ဖြင်းမရှိ၍ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း

်

ို လ

်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ

တစ်ဦးတည်းဒသာ ြုံသမာဓိ
ဒလျှာ ်ေားပါ

်
ို

တရားသူက ီးြျေုပ်

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြွဲ ့အစည်း

ဖြစ်ဒစ တစ်ဦးတည်းဒသာ ြုံသမာဓိြနေ
့် ားဖြင်း ို ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။
( င ) တရားသူက

ီးြျေုပ် သို ့မဟုတ် ၎င်း

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ်

အြွဲ ့အစည်းသည် ြုံသမာဓိြန် ့ေားရာ၌ အဖငင်းပွားသူမျေား၏ သဒောတူညီြျေ

်တွင်

သတ်မှတ်ေားသည့် ြုံသမာဓိတစ်ဦးတွင်ရှိရမည့် အရည်အြျေင်းမျေားနှင့် လွတ်လပ်၍
ေ

လ
် ို

်မှု မရှိဒသာ ြုံသမာဓိတစ်ဦးဖြစ်ဒ

ာင်း ဒသြျောဒစရန်လိုအပ်သည့်အြျေ ်မျေား ို

အဒလးေား စဉ်းစားရမည်။
(စ)

တရားသူက
အြွဲ ့အစည်း

ီးြျေုပ်

ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ်

ဖြစ်ဒစ ပုေ်မြွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို ့အရ အပ်နှင်းေားဒသာ

စပ်လျေဉ်း၍ သင့်ဒလျော်သည့် စီမံြနြ့် ွဲမှု
(ဆ)

တရားသူက
အြွဲ ့အစည်း

ီးြျေုပ်

ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်း

ဖြစ်ဒစ နိုင်ငံတ

ိစ္စရပ်မျေားနှင့်

ို ဖပုလုပ်နိုင်သည်။

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ်

ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် တစ်ဦးတည်းဒသာ
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ြုံသမာဓိ သို ့မဟုတ် တတိယြုံသမာဓိတစ်ဦး ြနေ
့် ားရာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေားမှာ
မတူညီဒသာနိုင်ငံမျေားမှ နိုင်ငံသားမျေားဖြစ်ဒနလျှင် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ နိုင်ငံသားမှအပ
အဖြားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား

ို ြုံသမာဓိအဖြစ် ြန ေ
့် ားနိုင်သည်။

( ဇ ) ပုေ်မြွဲ (ဂ) သို ့မဟုတ် (ဃ) အရ အပ်နှင်းေားဒသာ
ဒသာ်လည်းဒ ာင်း၊ ယင်း

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အြွဲ ့အစည်း

ဒသာ်လည်းဒ ာင်း ြျေမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ြျေ
ရှင်းလင်းြျေ

်။

ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် တရားသူက ီးြျေုပ်

်မျေားအဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့် မရှိဒစရ။

ဤပုေ်မတွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ တရားသူက
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြစ်ပါ

ီးြျေုပ်ဆိုရာတွင် ဖပည်တွင်း

စီရင်ပိုင်ြွင့်ဒေသရှိ တိုင်းဒေသက

ီး

တရားလွှတ်ဒတာ် သို ့မဟုတ် ဖပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူက ီးြျေုပ် ို
ရည်ညွှန်းမပီး နိုင်ငံတ ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖြစ်ပါ
တရားသူက
ြုံသမာဓိ

ို

န ့်

၁၄။

)

ြု ံ သ မာဓိ အ ဖြစ် ြ န ေ
့် ားရန် ဆ

(

ွ

်ရန် အဒ

ီးြျေုပ်

ာင်းဖပြျေ

ဖပည်ဒောင်စု

ို ရည်ညွှန်းသည်။

်မျေား

ေ ်မလို ်မှု တို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍

် သ ွ ယ ် ြ ံ ရ သည့ ် ပ ု ဂ ္ဂ ိ ု လ် သ ည် မိ မ ိ ၏ လွ တ ် လ ပ် မ ှု ၊
ျေိုးဒ

ာင်းဆီဒလျော်သည့် သံသယမျေားဖြစ်ဒပါ်ဒစနိုင်ဒသာ

အဒဖြအဒနမျေား ို စာဖြင့်ဒရးသား၍ ေုတ်ဒြာ်ဒဖပာဆိုရမည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

) အရ သံသယမျေားဖြစ်ဒပါ်ဒစနိုင်ဒသာ အဒဖြအဒနမျေား

မျေားအား အသိဒပးအဒ

ာင်းမ

ားြဲ့လျှင် ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် ြနေ
့် ားြံရသည့်အြျေိန်

မှ စ ၍ အနု ည ာတစီ ရ င် ဆ ု ံ း ဖြတ် ဖ ြင် း ဒဆာင် ရ ွ
အဒဖြအဒနမျေားရှိဒ

ို အဖငင်းပွားသူ

် ဒ နစဉ် အ တွ င ် း ေိ ု

ာင်း အဖငင်းပွားသူမျေားအား ဒနှာင့်ဒနှး

န ့်

ဲ ့ သ ိ ု ့ဒသာ

ာမှုမရှိဒစေဲ ေုတ်ဒြာ်

ဒဖပာဆိုရမည်။
( ဂ ) ဒအာ ်ပါအဒ

ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ ်လျှင် ြုံသမာဓိတစ်ဦး ို

(၁) ြုံသမာဓိ၏ လွတ်လပ်မှု သို ့မဟုတ် ေ ်မလို
ဆီဒလျော်သည့် သံသယဖြစ်ဒစနိုင် ဒသာ အဒ
(၂) ြုံသမာဓိ၌ အဖငင်းပွားသူမျေား

န ့် ွ

်မှုတို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍

်နိုင်သည် ျေိုးဒ

ာင်း

ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ရှိဖြင်း၊

သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အြျေင်းမျေား

မရှိဖြင်း။
(ဃ)

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် မိမိြနေ
့် ားသည့် ြုံသမာဓိ သို ့မဟုတ် ြနေ
့် ားရာတွင် မိမိပါဝင်
ဒဆာင်ရွ ်ြဲ့သည့် ြုံသမာဓိ ို ေိုသို ့ြနေ
့် ားမပီးဒနာ ်မှ သိရှိလာဒသာ အဒ
အတွ

န ့်

ွ

်သာ

်ရန်နည်းလမ်း

န ့်

ွ

်နိုင်သည်။

ာင်းဖပြျေ ်မျေား
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၁၅။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ြုံသမာဓိတစ်ဦးအား

န် ့ ွ

်ရန် နည်းလမ်း

ို လွတ်လပ်စွာ

သဒောတူ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတိုင်း သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင်

ြုံသမာဓိြနေ
့် ားဖြင်း
အဒ

ာင်းဖပြျေ

ို

န ့်

်မျေား

ွ

်လိုဒသာ အဖငင်းပွားသူသည်

န ့်

ွ

ို စာဖြင့်ဒရးသား၍ အနုညာတြုံရုံးြွဲ ့စည်းသည်

်မှုအတွ

်

ို သိရှိမပီး

သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မြွဲ (ဂ) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အဒဖြအဒနမျေား ိုသိရှိမပီး ၁၅ ရ ်
အတွင်း အနုညာတြုံရုံးသို ့ ဒပးပို ့၍
( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ

န ့် ွ

(ဃ)

ွ

်ြျေ

ွ

်ရမည်။

်ြံရဒသာ ြုံသမာဓိ

တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူ
န ့်

န ့်

ရာေူးမှနုတ်ေွ ်ဖြင်းမရှိလျှင် သို ့မဟုတ်

န ့် ွ ်ြျေ ် ို သဒောတူညီဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည်

်အဒပါ် ဆုံးဖြတ်ရမည်။

အဖငင်းပွားသူမျေား

သဒောတူသတ်မှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းအရ

မဒအာင်ဖမင်လျှင် သို ့မဟုတ် ပုေ်မြွဲ (ြ) ပါ နည်းလမ်းအရ
ြုံရုံး

ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ

အဖငင်းပွားသူ

န ့် ွ ်ရန် အဒ

ာင်းမရှိဒ

န ့် ွ ်ြျေ ် ို ဖငင်းပယ်ဒ

ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း

န ့် ွ

န ့်

ွ

်ဖြင်း

န ့် ွ ်ဖြင်းအဒပါ် အနုညာတ

ာင်း ဆုံးဖြတ်လျှင်

န ့် ွ ်လိုသည့်

ာင်း ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ြျေမှတ်သည့်ဒန ့ရ ်မှ

်ြျေ ်အဒပါ် ဆုံးဖြတ်ဒပးရန် တရားရုံးသို ့ ဒလျှာ ်ေား

နိုင်သည်။
( င ) ပုေ်မြွဲ (ဃ) အရ တရားရုံး၌ ဒလျှာ
ြုံရုံးသည် စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

်ေားမှုသည် မမပီးမဖပတ်ရှိဒစ

ာမူ အနုညာတ

ို ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဖပင် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်

ရမည်။
( စ ) ပုေ်မြွဲ (ဃ) အရ ဒလျှာ ်ေားရာတွင် တရားရုံး
ဖငင်းပယ်ဒ
အြဒ

ာင်း ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

းဒငွတစ်စုံတစ်ရာ ရေို

ိုပယ်ြျေ

်လျှင်

်ြွင့်ရှိမရှိ

အနုညာတြုံရုံး၏
န ့်

ွ

န ့် ွ ်ြျေ ် ို

်ြံရဒသာ ြုံသမာဓိအဒနဖြင့်

ို တရားရုံး

ဆုံးဖြတ်ဒပးနိုင်သည်။

ြုံသမာဓိ၏လုပ်ပိုင်ြွင့်ရပ်စဲဖြင်းနှင့်အစားေိုးြနေ
့် ားဖြင်း
၁၆။

(

)

ဒအာ

်ပါအဒဖြအဒနတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ

်လျှင် ြုံသမာဓိတစ်ဦး၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်သည်

ရပ်စဲဒစရမည် (၁) ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို တရားဝင် သို ့မဟုတ် အမှန်တ

ဒဆာင်ရွ ်နိုင်စွမ်းမရှိဖြင်း သို ့မဟုတ် အဖြားအဒ
လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို ဒနှာင့်ဒနှး

န ့်

(၂) ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် ရာေူးမှနုတ်ေွ
ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်မျေား

ာင်းဖပြျေ ်မျေားဒ

ာမှုမရှိေဲ ဒဆာင်ရွ

ာင့် ၎င်း၏

်နိုင်စွမ်းမရှိဖြင်း၊

်ဖြင်း သို ့မဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား

ို ရပ်စဲရန်သဒောတူညီ

ဖြင်း။

ယ်
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( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား
အဒ

ာင်းဖပြျေ

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိပါ

ပုေ်မြွဲ ( )၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၁) ပါ

် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အဖငင်းပွားမှု ဆ

ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်

ို ရပ်စဲရန်

်လ

်ဖြစ်ပွားဒနလျှင်

ိစ္စအဒပါ် ဆုံးဖြတ်ဒပးရန် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရတရားရုံးသို ့ ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ ြုံသမာဓိ၏လုပ်ပိုင်ြွင့် ို ရပ်စဲရန်
ိစ္စနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရုံး ြျေမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြဝ
ံ င်ြွင့်မရှိဒစရ။
( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (

)၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည်

ရာေူးမှနုတ်ေွ ်လျှင် သို ့မဟုတ် ြုံသမာဓိ၏လုပ်ပိုင်ြွင့် ိုရပ်စဲရန် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး
သဒောတူလျှင် ေိုသို ့နုတ်ေွ ်သည် သို ့မဟုတ် ရပ်စဲသည်ဆိုသည့် အြျေ ်ဒ ာင့် ပုေ်မြွ(ဲ )၊
ပုေ်မြွဲ (ြ) သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မြွဲ (ဂ) ၌ ရည်ညွှန်းဒသာ အဒ
တရားဝင်ဒ
၁၇။

(

)

ာင်း လ

်ြံရာဒရာ

ာင့် ြုံသမာဓိ

်မျေား

ာင်းမျေားအရဖြစ်ဒစ၊ အဖြားအဒ

ာင်း

်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

ပုေ်မ ၁၅ နှင့် ၁၆ တို ့တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အဒ
တစ်ရပ်ရပ်ဒ

ာင်းဖပြျေ

ရာေူးမှနုတ်ေွ ်ဒသာဒ

ာင့်ဖြစ်ဒစ၊ အဖငင်းပွားသူမျေား၏

သဒောတူညီြျေ ်အရ ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့် ိုရုပ်သိမ်းဒသာဒ
လုပ်ပိုင်ြွင့်ရပ်စဲဒစသည့် အဖြားအဒ
ရပ်စဲသွားလျှင် ေိုြုံသမာဓိ

ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ

ိုြနအ
့် ပ်စဉ်

ာင့်ဖြစ်ဒစ၊ ြုံသမာဓိ၏

ာင့်ဖြစ်ဒစ ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်

နည်းလမ်းအတိုင်း ြုံသမာဓိ အသစ်တစ်ဦး ို

အစားေိုးြနေ
့် ားရမည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (
မျေား

) အရ ြုံသမာဓိအသစ်တစ်ဦး ို အစားေိုးြနေ
့် ားသည့်အြါ အဖငင်းပွားသူ

အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် မိမိ၏ဆင်ဖြင်

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အရ ယြင်စစ်ဒဆး
စစ်ဒဆး

ားနာမှု

ို ဖပန်လည်စစ်ဒဆး

ားနာလို

ဖပန်လည်

ားနာနိုင်သည်။

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရှိပါ

အသစ်တစ်ဦး အစားေိုးြနေ
့် ားဖြင်းမဖပုမီ

ဤပုေ်မအရ ြုံသမာဓိ

ြျေမှတ်ြဲ့ဒသာ အနုညာတြုံရုံး၏ အမိနန့် ှင့်

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် အနုညာတြုံရုံး ို ဒဖပာင်းလဲြွဲ ့စည်းသည်ဆိုသည့် အဒ

ာင်းဒ

ာင့်

တရားမဝင်မဖြစ်ဒစရ။
အြန်း (၆)
အနုညာတြုံရုံး၏ စီရင်ပိုင်ြွင့်
အနုညာတြုံရုံး၌စီရင်ပိုင်ြွင့် ရှိ မရှိ အနုညာတြုံရုံး
၁၈။

(

)

အဖငင်းပွားသူတို ့

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ြွင့်

အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည်

အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်တစ်ရပ် တည်ရှိမှုနှင့် တရားဝင်မှုအဒပါ်

န ့် ွ

်ြျေ ်မျေား

အပါအဝင် အနုညာတြုံရုံး၌ စီရင်ပိုင်ြွင့် ရှိ မရှိ ို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ေိုသို ့ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် -
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(၁) ပဋိညာဉ်ပါ

အနုညာတသဒောတူညီမှုစာပိုေ်

အဖြားစည်း

မ်းြျေ

်မျေားမှ

သီးဖြားလွတ်လပ်ဒသာ

ို

သဒောတူညီြျေ

်

တစ်ရပ်အဖြစ် ယူဆရမည်။
(၂) အနုညာတြုံရုံး

ပဋိညာဉ်သည် ပျေ ်ဖပယ်ဒ ာင်းဆုံးဖြတ်လို ်သည့် အတွ ်ဒ ာင့်

ေိုပဋိညာဉ်ပါ အနုညာတသဒောတူညီမှုစာပိုေ်သည် ပျေ
( ြ ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် အနုညာတြုံရုံး၌ စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဒ

်ဖပယ်ဖြင်းမရှိဒစရ။
ာင်း ဒလျှာ

်ေားမှု

ို

ဒြျေပလွှာတင်သွင်းသည့်ဒန ့ေ ် ဒနာ ်မ ျေဒစေဲတင်ဖပရမည်။ သို ့ရာတွင် ေိုအဖငင်းပွားသူ
ြုံသမာဓိ ို ြနေ
့် ားြဲ့သည် သို ့မဟုတ် ြုံသမာဓိြနေ
့် ားရာတွင် သဒောတူြဲ့သည် ဟူသည့်
အဒ

ာင်းဒ

ာင့် ေိုသူ၏ဒလျှာ

်ေားမှု

ို ဖငင်းပယ်ဖြင်းမဖပုရ။

( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း အနုညာတြုံရုံးသည် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ြွင့်
အာဏာ

ို ဒ

ျော်လွန်လုပ်

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
(ဃ)

ိုင်ဒ
ြျေ

ာင်း စွပ်စွဲသည့်အဒ
်ြျေင်းဒလျှာ

ာင်းအရာမျေား ဒပါ်ဒပါ

်ေားရမည်။

အနုညာတြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် (ဂ) တို ့အရ ဒလျှာ
တင်သင
ွ ်းဒသာ ဒလျှာ
လ

ြ
် ံဒဆာင်ရွ

်ေားြျေ

်

ို ဒလျော်

အ

ယ်၍ အနုညာတြုံရုံး

စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိဒ

ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ဒစ ဆုံးဖြတ်ြျေ
်

်

ျေမှ

ာင်းမျေားရှိပါ

်နိုင်သည်။

ဲ့သို ့ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

ဆုံးဖြတ်ြျေ

်ေားမှုမျေားတွင် ဒနာ

န်သင့်ဖမတ်ဒသာ အဒ

( င ) အနုညာတြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် (ဂ) တို ့အရ ဒလျှာ
ဖငင်းြျေ ်

်လျှင်

ို လ

်

်တစ်ရပ်

်ေားြျေ

်မျေားအဒပါ် ပဏာမ

ဲ့သို ့ဖြစ်ဒစ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

ာင်း ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ မရှိဒ

ာင်း

ို ဒ

ျေနပ်မှုမရှိဒသာ အဖငင်းပွားသူသည် အဆိုပါ

ြ
် ံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ

်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မြွဲ (ဃ)၊

ပုေ်မြွဲငယ် (၁)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၂) နှင့် ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မြွဲ (ြ)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တို ့အရ
တရားရုံးသို ့ အယူြံဝင်ဒရာ

်နိုင်သည်။

( စ ) တရားရုံးသို ့ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်မှာ မမပီးမဖပတ်ရှိဒစ

ာမူ အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတ

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည့်အဖပင် အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ိုလည်း
ြျေမှတရ
် မည်။
ားဖြတ်အမိနမ့် ျေားြျေမှတ်ရန် အနုညာတြုံရုံး၏စီရင်ပိုင်ြွင့်
၁၉။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည်

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ
အမိနန့် ှင့်ညွှန်
(၁)

ုန်

(၂) စာရွ

ားြျေ

ိစ္စရပ်မျေားအတွ

် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၊

်မျေား ြျေမှတ်ြွင့်ရှိသည် -

ျေစရိတ်အတွ

် အာမြံဒငွဒတာင်းြံဖြင်း၊

်စာတမ်းမျေား ို ေုတ်ဒြာ်ဖပသဒစဖြင်း သို ့မဟုတ် စစ်ဒဆးဒမးဖမန်းဖြင်း၊
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(၃) သ

်ဒသြံြျေ

်

ို

ျေမ်း

ျေိန်လွှာဖြင့် တင်ဖပဒစဖြင်း၊

(၄) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြု ို ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်း၊ ယာယီေိန်းသိမ်းဖြင်း
သို ့မဟုတ် ဒရာင်းြျေဖြင်း၊
(၅) အဖငင်းပွားသည့် ပစ္စည်းတစ်ြုြုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နမူနာရယူဖြင်း၊
သို ့မဟုတ် လ

ည့်ရှုဒလ့လာဖြင်း

်ဒတွ စမ်
့ းသပ်မှုဖပုလုပ်ဖြင်း၊

(၆) သ ်ဒသြံတစ်ရပ်ရပ် ို ေိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာ ်ဖြင်းနှင့် ယာယီေိန်းသိမ်းေားဖြင်း၊
(၇) အဖငင်းပွားသည့် ဒငွပမာဏအတွ

် အာမြံဒငွဒတာင်းြံဖြင်း၊

(၈) ယာယီတားဝရမ်းေုတ်ဆင့်ဖြင်း သို ့မဟုတ် အဖြား

ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ ်မှုမျေားဖပုဖြင်း။

( ြ ) အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် သ ်ဒသမျေားအား
( ဂ ) အနုညာတြုံရုံး

ျေမ်းသစ္စာ ျေိန်ဆိုဒစနိုင်သည်။

သင့်သည်ဟု ေင်ဖမင်သည့်အတိုင်း သ ်ဒသစစ်ဒမးဖြင်း အစီအစဉ် ို

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)

အနုညာတြုံရုံးသည် ဒအာ
ရည်ညွှန်းဒသာ

ုန်

်ဒြာ်ဖပပါအဒ

ျေစရိတ်အတွ

ာင်းဖြင့် ပုေ်မြွဲ (

် အာမြံဒငွ

)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တွင်

ို ဒလျှာ

်ေားသူ

ဒပးဒစရန်

အမိနြ့် ျေမှတ်ဖြင်း မဖပုရ (၁) ဒလျှာ ်ေားသူသည် ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖပင်ပတွင် ဒနေိုင်သူ
ဖြစ်ဖြင်း၊
(၂) ဒလျှာ ်ေားသူသည် အဖြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရြွဲ ့စည်းဒသာ ဒ ာ်ပိုဒရးရှင်း
သို ့မဟုတ် အြွဲ ့အစည်းဖြစ်ဖြင်း။
( င ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ
ဆုံးဖြတ်ြျေ
ဒဆာင်ရွ
ြုံသမာဓိ၏
၂၀။

်၊ အမိန် ့နှင့်ညွှန်
်ဒပးရန် ဒလျှာ

ားြျေ

်ဒနစဉ်အတွင်း ြျေမှတ်ဒသာ အနုညာတြုံရုံး၏
်မျေား

ို ပုေ်မ ၃၁ အရ တရားရုံး

အတည်ဖပု

်ေားနိုင်သည်။

င်းလွတ်ြွင့်မျေား

ြုံသမာဓိတစ်ဦးသည် ြုံသမာဓိအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားမျေား ိုဒဆာင်ရွ ်စဉ် ၎င်း၏ဒဆာင်ရွ

သို ့မဟုတ် ပျေ ် ွ
သို ့မဟုတ် ပျေ

်

်မှုသည် ေို ်သင့်ဒသာသတိဖပုဖြင်းဖြင့် ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဖြစ်ပါ
ွ

ေိုသို ့ဒဆာင်ရွ

်မှု
်မှု

်မှုအဒပါ် တာဝန်မရှိဒစရ။
အြန်း (၇)
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဒဆာင်ရွ

အဖငင်းပွားသူမျေားအား ညီတူညီမျှဆ
၂၁။

်ဖြင်း

်ဆံဖြင်း

အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူမျေား

တင်ဖပရန် အြွင့်အဒရး အဖပည့်အဝဒပးရမည်။

ို ညီတူညီမျှ ဆ

်ဆံရမည့်အဖပင် အမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍

15
ဒဆာင်ရွ

်ရန် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား

၂၂။

)

(

ိုဆုံးဖြတ်ဖြင်း

အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတြုံရုံး

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်

လို ်နာရမည့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား ို ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားနှင့် မဆန ့် ျေင်ဒစေဲ
လွတ်လပ်စွာ သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်သည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတိုင်း သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတ
ြုံရုံးသည် ဤဥပဒေပါဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေား ို အဒော ်အေားဖပု၍ သင့်သည်ေင်ဖမင်သည့်
နည်းလမ်းအတိုင်း အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို ဒဆာင်ရွ

်နိုင်သည်။

( ဂ ) အနုညာတြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်
သ

်ဒသြံြျေ

်တစ်ရပ်၏ သ

်ဒသြံဝင်မှု၊ စပ်ဆ ိုင်မှု၊ အဒရးပါမှုနှင့် အဒလးသာမှု

တို ့ ို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ
၂၃။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ

ို လွတ်လပ်စွာ သဒောတူ

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတိုင်း သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတ
ြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူတို ့အတွ
အဒလးဂရုဖပုလျေ
( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (

် အဆင်ဒဖပမှုအပါအဝင် အမှု၏အဒဖြအဒနအရပ်ရပ် ို

် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ

) နှင့် (ြ) တို ့တွင် အနုညာတ စီရင်ဆ ုံးဖြတ်ရန်ဒနရာ

ာမူ အနုညာတြုံရုံးသည် ြုံသမာဓိမျေားအြျေင်းြျေင်း ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းနိုင် ရန်

သ

်ဒသမျေား၊

ျွမ်း

ျေင်သူမျေားနှင့် အဖငင်းပွားသူမျေား

်စာတမ်းမျေား၊

အဖငင်းပွားသူမျေား

၂၅။

်နိုင်သည်။

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့်

် လွှဲအပ်ရန် ဒတာင်းဆိုြျေ

(

ို

်ဖြင်း

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းသည် ဒတာင်းဆိုဖြင်းြံရသူ

ောသာစ

ားနာနိုင်ရန်

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်း မရှိလျှင်

သင့်ဒလျော်ရာဒေသတစ်ြုြုတွင် ဒတွ ဆု
့ ံဒဆာင်ရွ
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းစတင်ဒဆာင်ရွ

ို စစ်ဒဆး

ုန်ပစ္စည်းမျေား သို ့မဟုတ် အဖြားပစ္စ ည် းမျေား

စစ်ဒဆးနိုင်ရန် အဖငင်းပွားသူမျေား

အတွ

ို သတ်မှတ်ေား

ဒစ

သို ့မဟုတ် စာရွ

၂၄။

ို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။

်

ို လ

ေိုအဖငင်းပွားမှု ို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်

ြ
် ံရရှိသည်ဒ
့ န ့မှ စတင်သည်။

ား
)

အဖငင်းပွားသူမျေားသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ

်ရာတွင် အသုံးဖပုမည့်

ောသာစ ား သို ့မဟုတ် ောသာစ ားမျေား ို လွတ်လပ်စွာ သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်သည်။
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( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

) တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့်အတိုင်း အဖငင်းပွားသူမျေား

နိုင်ဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတစီရင်ဆ ုံးဖြတ် ဖြင်းဒဆာင်ရွ

သဒောတူသတ်မှတ်

်ရာတွင် အသုံးဖပုရမည့်

ောသာစ

ား သို ့မဟုတ် ောသာစ

ားမျေား ို အနုညာတြုံရုံး

( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (

) အရ သဒောတူညီြျေ

် သို ့မဟုတ် ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ သတ်မှတ်ြျေ

အဖြားနည်း သီးဖြားဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရှိပါ

သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
်တွင်

ေိုသဒောတူညီြျေ ်နှင့် သတ်မှတ်ြျေ ်သည်

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး၏ စာဖြင့်ဒရးသားဒြာ်ဖပြျေ

်၊ အနုညာတြုံရုံး၏ စစ်ဒဆး

ားနာြျေ ်၊ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် သို ့မဟုတ် စာဖြင့် အဖြားဆ ်သွယ်ဒဆာင်ရွ ်ြျေ ်
တို ့နှင့်လည်း သ

်ဆိုင်ဒစရမည်။

(ဃ) အနုညာတြုံရုံးသည် စာတမ်းအမှတ်အသား သ
သူမျေား

ား သို ့မဟုတ် ောသာစ

်ဒသြံလ

(

)

သတ်မှတ်ဒပးေားသည့်

ားမျေားဖြင့် ောသာဖပန်ဆိုြျေ ်

ို မှန် န်ဒ

ာင်း

်မှတ်ဒရးေိုး၍ ပူးတွတ
ဲ င်သွင်းဒစရန် အမိနြ့် ျေမှတ်နိုင်သည်။

ဒတာင်းဆိုလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာတွင် ဒြာ်ဖပပါရှိရမည့်အြျေ
၂၆။

်တစ်ရပ်အား အဖငင်းပွား

သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့် သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံး

ောသာစ
သ

်ဒသြံြျေ

်မျေား

အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ဒတာင်းဆိုလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာတို ့တွင် ဒြာ်ဖပရန် လိုအပ်သည့်အြျေ ်
မျေား

ို သဒောတူသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ေိုသို ့ သဒောတူသတ်မှတ်ေားဖြင်း မရှိပါ

ဒတာင်းဆိုသူသည် အဖငင်းပွားသည့်အြျေ

်၊ ဒတာင်းဆိုမှု ို ဒော ်ြံသည့်အြျေ ်နှင့်

ဒတာင်းဆိုဒသာ သ ်သာြွင့် သို ့မဟုတ်

ုစားြွင့်တို ့ ို ဒတာင်းဆိုလွှာတွင် ဒြာ်ဖပရမည့်

အဖပင် ဒတာင်းဆိုဖြင်းြံရသူ

လည်း အဆိုပါအြျေ

်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြုြံဒြျေပြျေ

တို ့ ို ဒြျေပလွှာတွင်ဒြာ်ဖပရမည်။ အဆိုပါ ဒတာင်းဆိုလွှာနှင့် ဒြျေပလွှာ
သူမျေား

သဒောတူသတ်မှတ်ေားသည့်

သတ်မှတ်ဒပးသည့်

်

ို အဖငင်းပွား

ာလအတွင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံး

ာလအတွင်း အနုညာတြုံရုံးသို ့ တင်သင
ွ ်းရမည်။

( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေားသည် ၎င်းတို ့၏ ဒတာင်းဆိုလွှာ သို ့မဟုတ် ဒြျေပလွှာတို ့နှင့်အတူ
စပ်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆဒသာ စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားနှင့် အဖြားသ ်ဒသြံြျေ ်မျေား
အားလုံး ို တင်သွင်းနိုင်သည် သို ့မဟုတ် ၎င်းတို ့
သို ့မဟုတ် အဖြားသ

်ဒသြံြျေ

်မျေားအတွ

တင်သွင်းမည့် စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား
် ရည်ညွှန်းဒြာ်ဖပြျေ

်

ို ပူးတွဲတင်သွင်း

နိုင်သည်။
( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်း မရှိသည့်အဖပင် အနုညာတ

ြုံရုံး လည်း အဖငင်းပွားသူတို ့၏ ဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ ဖြည့်စွ ်ဖြင်းဒ
ဒနှာင့်ဒနှး

န ့်

ာမှု

ာင့် ဖြစ်ဒပါ်လာမည့်

ို စဉ်းစားဆင်ဖြင်မပီး ဖပင်ဆင်ြျေ ် သို ့မဟုတ် ဖြည့်စွ ်ြျေ ်

ို

ြွင့်ဖပုရန်မသင့်ဟု ယူဆဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် ၎င်း၏ဒတာင်းဆိုလွှာ
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သို ့မဟုတ် ဒြျေပလွှာ ို အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း ဖပင်ဆင်နိုင်သည်
သို ့မဟုတ် ဖြည့်စွ

်နိုင်သည်။

ားနာဖြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ဒဆာင်ရွ
၂၇။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေား
နှုတ်ဖြင့်သ
လည်းဒ
သ

်ဖြင်း

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည်

်ဒသြံြျေ

် တင်ဖပဖြင်းနှင့် နှုတ်ဖြင့်ဒလျှာ ်လဲတင်ဖပဖြင်း၊

ာင်း၊ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

်ဒသြံြျေ

ားနာဖြင်းဖြင့်

ို စာတမ်းအမှတ်အသားမျေားနှင့် အဖြား

်မျေားအဒပါ် အဒဖြဖပု၍ ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းဖြင့်လည်းဒ ာင်း ဆုံးဖြတ်ရမည်။

သို ့ရာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေား

နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး

ားနာမှုမဖပုလုပ်ရန် သဒောတူညီ

ေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

ဒတာင်းဆိုပါ

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း၏ သင့်ဒလျော်သည့်အဆင့်တွင် နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး

အနုညာတ

ားနာမှု ို ဒဆာင်ရွ ်

နိုင်သည်။
( ြ ) အနုည ာတြု ံ ရု ံး သည် စစ်ဒဆး

ားနာမည့်

ုန်ပစ္စည်းမျေား သို ့မဟုတ် ပစ္စည်းမျေား
ဒတွ ဆု
့ ံဒဆာင်ရွ
က

ိုတင်အဒ

်မည့်

ာင်း

ို

ိစ္စ နှ င့ ် စာတမ်း အမှတ ် အ သားမျေား၊

ည့်ရှုစစ်ဒဆးရန်အတွ

ိစ္စတို ့ ို အဖငင်းပွားသူမျေားအား လုံဒလာ

် အနုညာတြုံရုံး
်ဒသာ အြျေိန်ဒပး၍

ားရမည်။

( ဂ ) အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

တင်သွင်းဒသာ စာဖြင့်ဒရးသားတင်ဖပြျေ ်မျေား၊

စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား သို ့မဟုတ် အဖြားသတင်းအြျေ

်အလ

ဒလျှာ ်ေားြျေ ်မျေားအားလုံး ို တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူေံ ဒပးပို ့အဒ
ေို ပ
့ဖ င် အနုညာတြုံရုံး

်မျေား သို ့မဟုတ်
ာင်း

ားရမည်။

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရာတွင် အား ိုးအားေားဖပုဒသာ ျွမ်း ျေင်သူ၏

ေင်ဖမင်ြျေ ် သို ့မဟုတ် သ ်ဒသြံစာတမ်းအမှတ်အသား မိတ္တူမျေား ို အဖငင်းပွားသူ
မျေားေံ ဒပးပို ့အဒ
အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး၏ပျေ

်

ာင်း

ွ

ားရမည်။

်ဖြင်း

၂၈။

အဖငင်းပွားသူမျေား

အဒ

ာင်းဖပသနိုင်ဖြင်းမရှိပါ

-

(

၎င်း၏ဒတာင်းဆိုလွှာ

)

ဒတာင်းဆိုသူ
ပျေ

်

ွ

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်း မရှိသည့်အဖပင် လုံဒလာ

ို ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေ်မြွဲ (

) နှင့်အညီဒပးပို ့ရန်

်လျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ

ရပ်စဲရမည်။

်ဒသာ

်မှု

ို
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( ြ ) ဒတာင်းဆိုြံရသူ

၎င်း၏ြုြံဒြျေပလွှာ

ို ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေ်မြွဲ (

) နှင့်အညီ ဒပးပို ့ရန်

ပျေ ် ွ ်လျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်
နိုင်သည်။ သို ့ရာတွင် ေိုပျေ
ဒရာ

်

ွ

်မှုသည် ဒတာင်းဆိုသူ၏ စွပ်စွဲြျေ

်

ိုဝန်ြံရာ

်သည်ဟု မှတ်ယူဖြင်းမဖပုရ။

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆးရာသို ့ဒရာ ်ရှိရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် သို ့မဟုတ်
စာတမ်းအမှတ်အသား သ ်ဒသြံြျေ ် ိုတင်သွင်းရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် အနုညာတြုံရုံးသည်
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ အနုညာတြုံရုံးဒရှ ဒမှ
့ ာ ်ရှိ
သ

်ဒသြံြျေ

အနုညာတြုံရုံး
၂၉။

ျွမ်း

အဖငင်းပွားသူမျေား
(

)

်မျေားအရ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ြျေမှတ်နိုင်သည်။

ျေင်သြ
ူ နေ
့် ားဖြင်း
အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် -

ဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည့် သီးဖြားအဖငင်းပွား အဒ
အစီရင်ြံတင်ဖပဒစရန်

ျွမ်း

ာင်းအရာနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနုညာတြုံရုံးသို ့

ျေင်သူတစ်ဦး သို ့မဟုတ်

ျွမ်း

ျေင်သမ
ူ ျေား

ို ြနေ
့် ား

နိုင်သည်။
( ြ ) စပ်ဆိုင်ဒသာသတင်းအြျေ ်အလ ် ို
စာတမ်းအမှတ်အသား၊

ျွမ်း ျေင်သူအား ဒပးဒစရန် သို ့မဟုတ် စပ်ဆိုင်ဒသာ

ုန်ပစ္စည်း သို ့မဟုတ် အဖြားပစ္စည်း ို

နိုင်ရန်အတွ ် ေုတ်ဒြာ်ဖပသဒစရန် သို ့မဟုတ်

ျွမ်း ျေင်သူ

စစ်ဒဆး

ည့်ရှုြွင့်ဖပုဒစရန် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး

ေံမှဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။
(ဂ)

ျွမ်း

ျေင်သူ၏ နှုတ်ဖြင့် သို ့မဟုတ် စာဖြင့် အစီရင်ြံတင်ဖပမပီးဒနာ

တစ်ဦး ဒတာင်းဆိုပါ
နှုတ်ဖြင့်စစ်ဒဆး
စစ်ဒဆး

ားနာမှုတွင်

အဖငင်းပွားသည့်အြျေ

၃၀။

်ဒသြံြျေ
(

)

ျွမ်း

ျေင်သူ

ားနာနိုင်သည်။ ေိုသို ့

်မျေားအဒပါ် သ

်ဒသြံရန်အတွ

ိုဒမးြွန်းမျေား ဒမးဖမန်းြွင့်ရှိဒစရမည့်အဖပင်

်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ သ

်ရယူရာတွင် တရားရုံး၏ အ

လိုအပ်သည်ဟု ေင်ဖမင်ယူဆပါ

ျွမ်း ျေင်သူ ို ဒြါ်ယူစစ်ဒဆး

ားနာရာတွင် အဖငင်းပွားသည့် အြျေ

အဖငင်းပွားသူမျေားသည်

သ

သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံး

် အဖငင်းပွားသူ

်ဒသတင်ဖပြွင့်ရှိဒစရမည်။

ူအညီဒတာင်းြံဖြင်း

အနုညာတြုံရုံး ဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတြုံရုံး၏ သဒောတူညီြျေ ်ဖြင့် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
ဖြစ်ဒစ တရားရုံး

( ြ ) ဒလျှာ

သ

်လွှာတွင် ဒအာ

်ဒသြံြျေ
်ပါအြျေ

် ရယူဒပးရန်တရားရုံးသို ့ ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။
်မျေား

ို အတိအ

ျေဒြာ်ဖပရမည် -

်
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(၁) အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် ြုံသမာဓိမျေား၏ အမည်မျေား၊ ဒနရပ်လိပ်စာမျေား၊
(၂) ဒတာင်းဆိုြျေ
(၃) သ

်နှင့်ဒတာင်းဆိုဒသာ သ

်ဒသအဖြစ် သို ့မဟုတ်

ျွမ်း

်သာြွင့်၏ ဒယေုယျေသဒောသောဝ၊
ျေင်သူသ

်ဒသအဖြစ်

ားနာရမည့်သူ၏

အမည်၊ ဒနရပ်လိပ်စာနှင့် ရယူလိုဒသာသ ်ဒသြံြျေ ်၏ အဓိ အဒ
ဒြာ်ဖပြျေ

ာင်းဖြင်းရာ

်၊

(၄) ေုတ်ဒြာ်ဖပသရမည့် စာတမ်းအမှတ်အသား သို ့မဟုတ် စစ်ဒဆးရမည့်ပစ္စည်း၏
သရုပ်ဒြာ်ဖပြျေ

်နှင့် အမျေိုးအစား။

( ဂ ) တရားရုံးသည် ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်အာဏာအရ သ
နှင့်အညီ သ
တို
(ဃ)

်ရုိ

်ဒသြံြျေ

်

ို ရယူမပီးဒနာ

်ဒပးပို ့ ာ ဒလျှာ

ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ ဒလျှာ

်ေားြျေ

်ေားြျေ

်

်

်ဒသြံြျေ

်ရယူသည့် နည်းလမ်း

်ဒသြံြျေ

်

် ယင်းသ

ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

ို အနုညာတြုံရုံးသို ့
်နိုင်သည်။

်နိုင်ဒ

ာင်း တရားရုံး

အမိနြ့် ျေမှတ်သည့်အြါ သ ်ဒသမျေားေံ အမိနဆ
့် င့်စာေုတ်ဆင့်ဖြင်း ို တရားရုံး၌ စစ်ဒဆးသည့်
တရားမမှုမျေားတွင် အမိနဆ
့် င့်စာေုတ်ဆင့်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်းဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။
အနုညာတြုံရုံး၏
၃၁။

(

)

ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ

်မျေား

ို တရားရုံး

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ဖြင်း

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ဖြစ်ဒစ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံဒတာ်
ဖပင်ပ၌ဖြစ်ဒစ အနုညာတြုံရုံး ြျေမှတ်သည့်
အမိနန့် ှင့်ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ဲ့သို ့ တရားရုံး

ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်မျေား ို တရားရုံး၏

်နိုင်သည်။

( ြ ) နိုင်ငံဒတာ်ဖပင်ပ၌ဖပုလုပ်သည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ြျေမှတ်သည့်
ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အတည်ဖပုရန် ဒလျှာ ်ေားသူသည် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ြျေ ်မှာ
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ဖပုလုပ်သည့် ဆုံးဖြတ်ြျေ ် အမျေိုးအစားအတိုင်းဖြစ်ဒ
ေင်ရှားမဖပနိုင်ပါ

တရားရုံးသည် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ာင်း သ ်ဒသ

ို အတည်ဖပုရန် ြွင့်ဖပုဖြင်း

မဖပုရ။
( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (

) အရ ြွင့်ဖပုြျေ ်ရရှိပါ

ဒဆာင်ရွ
(ဃ)

တရားရုံးသည် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ြျေ ်

ို အတည်ဖပု

်ရမည်။

ပုေ်မြွဲ ( ) အရ တရားရုံး အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရန် ြွင့်ဖပုဖြင်း သို ့မဟုတ် ဖငင်းပယ်ဖြင်း
အတွ

ရှင်းလင်းြျေ

် တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ြျေ
်။

်အဒပါ် အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။

ဤပုေ်မတွင် ရည်ညွှန်းသည့်

ားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ

ြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်၊ အမိန် ့နှင့် ညွှန်

ားြျေ

်ဆိုရာတွင် အနုညာတ

်လည်းပါဝင်သည်။
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အြန်း (၈)
အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
အဖငင်းပွားဖပဿနာအတွ
၃၂။

(

)

်လို

်ြျေမှတ်ဖြင်းနှင့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးဖြင်း

်နာရမည့်ဥပဒေ

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ဒဆာင်ရွ ်ရာဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ ဖြစ်သည့်အြါ(၁) ဖပည်တွင်း အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်
ဆုံးဖြတ်ရန် တင်သွင်းဒသာအဖငင်းပွားမှု ို နိုင်ငံဒတာ်၏သ ်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဖပဋ္ဌာန်း
ဥပဒေနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(၂) နိုင်ငံတ
(

)

ာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားမှု ို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေား
သဒောတူဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရမည်။

( ြြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် ဒရွးြျေယ်

သတ်မှတေ
် ားဒသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေ သို ့မဟုတ် ဥပဒေစနစ်သည်
ေိုနိုင်ငံ၏ သ ်ဆိုင်ရာဖပဋ္ဌာန်းဥပဒေ ို တို ်ရို ်ရည်ညွှန်းဖြင်းဖြစ်သည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။ ေိုနိုင်င၏
ံ ဥပဒေအြျေင်းြျေင်း ပဋိပ ္ခဖြစ်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ
မျေား ို ရည်ညွှန်းဖြင်းဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူဖြင်းမဖပုရ။
( ဂဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

ပုေ်မြွဲငယ်စိတ်(

) အရ ဥပဒေ ိုဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်

ေားဖြင်းမရှိလျှင်အနုညာတြုံရုံးသည် မိမိြုံရုံး
ယူဆဒသာဥပဒေ
( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

ို လ

ြ
် ံ

လို

ျေင့်သးုံ နိုင်သည်။

အနုညာတြုံရုံးအား အတိအလင်းအြွင့်အာဏာဒပးအပ်ဖြင်းြံရပါ

အနုညာတြုံရုံးသည် တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမျှမှု၊ စိတ်ရင်းဒ
အဖငင်းပွားမှု

်နာသင့်သည်ဟု

ာင်းေားမှုတို ့ဖြင့်

ို ဆုံးဖြတ်ဒပးရမည်။

( ဂ ) အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားမှုအားလုံး ို ပဋိညာဉ်ပါ စည်း မ်းြျေ ်မျေားနှင့်အညီ
ဆုံးဖြတ်ဒပးရမည်။ ေိုသို ့ဆုံးဖြတ်ရာတွင် စီးပွားဒရးနှင့်

အနုညာတြုံရုံး
၃၃။

(

)

ိစ္စမျေား၌ လို

်နာရဒသာ

ဆုံးဖြတ်ြျေ

်ြျေမှတ်ဖြင်း

အဖငင်းပွားသူမျေား

ုန်သယ
ွ ်မှုဓဒလ့ေုံးစံမျေား

ူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရး

ို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

အဖြားနည်း သဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် ြုံသမာဓိတစ်ဦးေ ်ပို၍

ပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတြုံရုံးသည် ြုံသမာဓိအြွဲ ့ဝင်အမျေားစု
ဆန္ဒအရဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ြျေမှတ်ရမည်။
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( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) တွင် မည်သို ့ပင် ဒြာ်ဖပပါရှိဒစ ာမူ အဖငင်းပွားသူမျေား
ြုံရုံး၏ ြုံသမာဓိအြွဲ ့ဝင်အားလုံး
လုပ်ေုံးလုပ်နည်း

သို ့မဟုတ် အနုညာတ

အြွင့်အာဏာအပ်နှင်းလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို ြုံသမာဓိနာယ

အဆုံးအဖြတ်ဒပးနိုင်သည်။

သဒောတူဒဖပမငိမ်းဖြင်း
၃၄။

(

)

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဒဆာင်ရွ ်ဒနစဉ်အတွင်း အဖငင်းပွားသူမျေား
သဒောတူဒဖပမငိမ်း

လျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ဒစရမည်။ ေို ့အဖပင် အဖငင်းပွားသူမျေား
န ့်

ွ

စည်း

ိုမပီးဆုံး

ဒတာင်းဆိုလျှင် သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံး

်ဖြင်းမဖပုလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အဖငင်းပွားသူမျေား
မ်းြျေ

အဖငင်းပွားမှု ို

်မျေားအတိုင်း သဒောတူဒဖပမငိမ်းဖြင်း

သဒောတူညီဒသာ

ို အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်ပုံစံဖြင့်

ဒရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
( ြ ) အဖငင်းပွားသူမျေား
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

သဒောတူညီဒသာ စည်း မ်းြျေ ်မျေားအတိုင်းဖပုလုပ်သည့် အနုညာတ

ို ပုေ်မ ၃၅ နှင့် အညီဖပုလုပ်ရမည်။ ယင်း

ို အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်ဟု

ဒြာ်ဖပရမည်။
( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား
ဆုံးဖြတ်ြျေ

သဒောတူညီသည့် စည်း မ်းြျေ ်မျေားအရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတ

်သည် အဓိ

အဖငင်းပွား အဒ

ာင်းဖြင်းရာအဒပါ် ဆုံးဖြတ်ဒသာ အဖြား

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ဲ့သို ့ တူညီဒသာအဆင့်အတန်းနှင့် တူညီဒသာအ ျေိုးသ ်ဒရာ ်မှု
ရှိဒစရမည်။
အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၃၅။

(

)

်ပုံစံနှင့် ပါဝင်ရမည့်အြျေ

်မျေား

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို စာဖြင့်ဒရးသားရမည့်အဖပင် ြုံသမာဓိ သို ့မဟုတ် ြုံသမာဓိမျေား
လ

မ
် ှတ်ဒရးေိုးရမည်။

( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) ပါရည်ရွယ်ြျေ ်အလို ့ငှာ ြုံသမာဓိတစ်ဦးေ ်ပို၍ပါဝင်ဒသာ အနုညာတစီရင်
ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် ြုံသမာဓိမျေားေဲမှ အမျေားစု

လ

်မှတ်ဒရးေိုးပါ

ဖပည့်စုံသည်ဟု

မှတ်ယရ
ူ မည်။ သို ့ရာတွင် ြုံသမာဓိတစ်ဦးဦး

လ ်မှတ်မဒရးေိုးေဲ

ျေန်ရှိဒနဖြင်းနှင့်

စပ်လျေဉ်း၍ အဒ

ာင်းဖပြျေ

( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

် ဒရးသားဒြာ်ဖပရမည်။

ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တွင် အဒ

ာင်းဖပြျေ ်မျေား ဒြာ်ဖပရန်မလိုဟု သဒော

တူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် သို ့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် အဖငင်းပွားသူမျေား
စည်း

မ်းြျေ

ဆုံးဖြတ်ြျေ

်မျေားအရ ဖပုလုပ်ဒသာ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
်တွင်

ျေိုးဒ

ာင်းဒြာ်ဖပြျေ

်မျေားပါရှိရမည်။

သဒောတူညီဒသာ

်မဟုတ်လျှင် အနုညာတ
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(ဃ)

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်တွင် ဆုံးဖြတ်ြျေ

်ြျေမှတ်သည့် ဒန ့စွဲနှင့် ပုေ်မ ၂၃ နှင့်အညီ

သတ်မှတ်ေားသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာဒနရာ
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ဒြာ်ဖပရမည်။ အနုညာတ

ို ေိုဒနရာတွင် ဆုံးဖြတ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

( င ) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

မိတ္တူမှန်တစ်ဒစာင်စီ
( စ ) အဖငင်းပွားသူမျေား

ို ြျေမှတ်မပီးဒနာ

်လ

်မှတ်ဒရးေိုးေားဒသာ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်

ို အဖငင်းပွားသူအသီးသီးေံ ဒပးပို ့ရမည်။
အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် -

(၁) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းအတွ

်

ုန် ျေစရိတ် ို အနုညာတြုံရုံး သတ်မှတ်

ဒပးရမည်။
(၂) အနုညာတြုံရုံးသည်

ုန်

ျေစရိတ်

ို ရေို

်ြွင့်ရှိသည့်အဖငင်းပွားသူနှင့်

စရိတ် ိုဒပးဒဆာင်ရမည့် အဖငင်းပွားသူတို ့၏

ုန်

ျေ

ုန် ျေစရိတ်ပမာဏ၊ တွ ်ြျေ ်သည့်

နည်းလမ်းနှင့် ဒပးဒဆာင်ရမည့်နည်းလမ်း စသည်တို ့ ို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
ရှင်းလင်းြျေ

်။

ပုေ်မြွဲ (စ)၊ ပုေ်မြွဲငယ် (၁) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ
ဆိုသည်တွင် ဒအာ
ုန်

ျေစရိတ်ဒငွ

်ပါ

ိစ္စမျေားနှင့် ပတ်သ

် အြဒ

်၍ သင့်ဒလျော်သည့်

် အြဒ

းဒငွမျေားနှင့်စရိတ်၊

းဒငွမျေားနှင့် စရိတ်၊

(၃) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို က

အြွဲ ့အစည်း၏ စီမံအုပ်ြျေုပ်မှုအတွ

ီး

ပ်ဒဆာင်ရွ

်အြဒ

ုန်

်ဒသာ

းဒငွမျေား၊

(၄) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း၊ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ဆ ်စပ်

ျေစရိတ်

ိုဆိုလိုသည် -

(၁) ြုံသမာဓိနှင့် သ ်ဒသမျေားအတွ
(၂) ဒရှ ဒနအတွ
့

ုန်

်တို ့နှင့်

ျေသည့် အဖြားစရိတ်ဒငွမျေား။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးဖြင်း
၃၆။

(

)

အနုညာတြုံရုံး

အမပီးသတ်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်လျှင်ဖြစ်ဒစ၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ အမိနြ့် ျေမှတ်

လျှင်ဖြစ်ဒစ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးသည်။
( ြ ) အနုညာတြုံရုံးသည် ဒအာ
ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးဒ
(၁) ဒတာင်းဆိုသူ

်ပါအဒဖြအဒန တစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါ

်လျှင် အနုညာတစီရင်

ာင်း အမိနတ
့် စ်ရပ်ြျေမှတ်ရမည် ၎င်း၏ဒတာင်းဆိုြျေ

ေိုသုိ ့ရုပ်သိမ်းဖြင်း

ို

န ့်

ွ

်

ို ရုပ်သိမ်းရာတွင် ဒတာင်းဆိုြံရသူ

်ြွင့် မရှိသည့့်အဖပင် အဖငင်းပွားမှု

ို ဒနာ

်ဆုံး

ဒဖပမငိမ်းမပီးဖပတ်ရာတွင် ဒတာင်းဆိုြံရသူ၏ ဥပဒေအရ ရရှိနင
ို ်ဒသာအ ျေိုးြံစားြွင့် ို
အနုညာတြုံရုံး
(၂) အဖငင်းပွားသူမျေား

အသိအမှတ်ဖပုေားမှုမရှိဖြင်း၊
အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို မပီးဆုံးရန် သဒောတူညီ

ဖြင်း၊
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(၃) အဖြားအဒ

ာင်းဖပြျေ ်တစ်ရပ်ရပ်ဒ

ဒဆာင်ရွ ်ရန်မလိုအပ်ဒ
အနုညာတြုံရုံး

ာင့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဆ ်လ ်

ာင်း သို ့မဟုတ် ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဒ ာင်း

ဒတွ ရှ့ ိဖြင်း။

( ဂ ) ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေ်မြွဲ ( ) နှင့် ဤပုေ်မတို ့အရ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမပီးဆုံးလျှင် ပုေ်မ ၃၇ ပါ
ဖပဋ္ဌာန်းြျေ
အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်
၃၇။

(

)

်

ို အဒော

်အေားဖပု၍ အနုညာတြုံရုံး၏စီရင်ပိုင်ြွင့် မပီးဆုံးသည်။

ို အမှားဖပင်ဖြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖြင်းနှင့် ဒနာ ်ဆ ်တွဲဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေဖြင်း

အဖငင်းပွားသူမျေား

အြျေိန် ာလ ိုသဒောတူသတ်မှတ်ေားဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားသူ

တစ်ဦးသည် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးအား အဒ

် ြျေမှတ်သည့်ဒန ့မှရ

ာင်း

ားစာဒပးပို ့၍ တွ

်ဒပါင်း၃၀အတွင်း တစ်ေ
်ြျေ

်

်မှု၊ စာအဒရးအသား

သို ့မဟုတ် စာပုံနှိပ်မှုစသည့် အမှားအယွင်းတစ်ြုြု သို ့မဟုတ် အလားတူ သဒောသောဝ
ရှိဒသာ အမှားအယွင်းတစ်ြုြု ို ဖပင်ဆင်ဒပးရန် အနုညာတြုံရုံးေံ ဒလျှာ ်ေားဒတာင်းဆို
နိုင်သည်။
( ြ ) အနုညာတြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (
စိစစ်ဒတွ ရှ့ ိြျေ

) ပါ ဒလျှာ

်အရဖြစ်ဒစ၊ ပုေ်မြွဲ (

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

်ေားဒတာင်းဆိုြျေ

်အရဖြစ်ဒစ၊ မိမိ၏

) ပါအမှားအယွင်းတစ်ြုြု ိုဒတွ ရှ့ ိပါ

အဆိုပါ

ို ဖပင်ဆင်ဒပးနိုင်သည်။ အဆိုပါဖပင်ဆင်ြျေ ် ို အဖငင်းပွားသူ

မျေားေံဒပးပို ့ရမည်။
( ဂ ) အဖငင်းပွားသူမျေား
ဒန ့မှရ

သဒောတူညီ

လျှင် အနုညာတဆုံး ဖြတ်ြျေ

်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း တစ်ေ

်အဖငင်းပွားသူ တစ်ဦးအား အဒ

် ြျေမှတ်သည့်
ာင်း

ားစာ

ဒပးပို ့၍ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်ပါ အဒရးပါသည့်အြျေ ်တစ်ရပ် သို ့မဟုတ် အနုညာတ
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွ ် အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဒပးရန် အနုညာတ

ြုံရုံးသို ့ ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်မြွဲ (ဂ) အရ ဒလျှာ
ယူဆလျှင် ဒလျှာ
ြုံရုံး

်ေားမှုမှာ ဒလျော်

်ေားြျေ

်

ိုလ

န်သင့်ဖမတ်သည်ဟု အနုညာတြုံရုံး

်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း အနုညာတ

အန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဒပးရမည်။ ေိုအန ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုြျေ ်သည် အနုညာတ

ဆုံးဖြတ်ြျေ

်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ဒစရမည်။

( င ) အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည်

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို လ

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးေံ အဒ

်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ

ာင်း

်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း တစ်ေ

်

ားစာဒပးပို ့၍ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တင်ဖပ

ဒတာင်းဆိုြျေ ် ို အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်၌ ြျေန်လှပ်ြဲ့သဖြင့့် ဒနာ ်ဆ ်တွဲ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်
ြျေမှတ်ဒပးရန် အနုညာတြုံရုံးသို ့ ဒလျှာ

်ေားနိုင်သည်။
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( စ ) ပုေ်မြွဲ (င) အရ ဒလျှာ

်ေားမှုမှာ ဒလျော်

န်သင့်ဖမတ်သည်ဟု အနုညာတြုံရုံး

ယူဆလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် အဆိုပါဒလျှာ ်ေားမှု ို လ ်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ ်ဒပါင်း
၆၀ အတွင်း ဒနာ
(ဆ)

်ဆ

်တွဲအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ြျေမှတ်ဒပးရမည်။

အနုညာတြုံရုံးသည် ပုေ်မြွဲ (ြ)၊ ပုေ်မြွဲ (ဃ) သို ့မဟုတ် ပုေ်မြွဲ (စ) အရ အမှားဖပင်ဆင်ဖြင်း၊
အန

်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆ ိုဖြင်း သို ့မဟုတ် ဒနာ

ြျေမှတ်ဖြင်းတို ့ဖပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါ

အြျေိန်

်ဆ

်တွဲ အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ

ာလသတ်မှတ်ြျေ

်

်

ို တိုးဖမှင့်သတ်မှတ်

နိုင်သည်။
( ဇ ) ပုေ်မ ၃၃ သည် ဤပုေ်မအရ အမှားဖပင်ဆင်ဖြင်း၊ အန
ဒနာ

်ဆ

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၃၈။

်တွဲ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်၏အ

အဖငင်းပွားသူမျေား

ျေိုးသ

်ဒရာ

်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖြင်း သို ့မဟုတ်

်ြျေမှတ်ဖြင်းတို ့နှင့် သ

်ဆိုင်ဒစရမည်။

်မှု

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတြုံရုံး

အနုညာတ

သဒောတူညီြျေ ်အရ ြျေမှတ်သည့် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် အမပီးသတ် ဖြစ်ဒစရမည့်အဖပင် နှစ်ေ ်
အဖငင်းပွားသူမျေားနှင့် ၎င်းတို ့ ို ဆ

်ြံအဒရးဆိုသူတို ့အဒပါ် စည်းဒနှာင်မှုရှိဒစရမည်။
အြန်း(၉)

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် တရားရုံး စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာမျေား
တရားရုံး
၃၉။

(

ဥပဒေဖပဿနာအဒပါ် ပဏာမဆုံးဖြတ်ဖြင်း
)

အဖငင်းပွားသူမျေား

အဖြားနည်းသဒောတူညီေားဖြင်းမရှိလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းပါ

အဖငင် း ပွ ာ းသူ တ စ် ဦ းသည် အနု ည ာတြု ံ ရ ု ံ း နှ င ့ ် အဖြားအဖငင်းပွားသူမျေားေံသို ့
အဒ

ာင်း

ားစာဒပးပို ့၍ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းမှ ဒပါ်ဒပါ

်လာသည့် ဥပဒေ

ဖပဿနာ ို တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားနိုင်သည်။ ေိုသို ့ဒလျှာ ်ေားရာတွင်
အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး သို ့မဟုတ် တစ်ဦးေ ်ပိုသည့် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ အြွင့်အဒရး ို
အဓိ အားဖြင့် ေိြို

်ဒစဒ

ာင်း တရားရုံး

ဖပဿနာအဒပါ် ပဏာမဆုံးဖြတ်ြျေ
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

) အရ ဒလျှာ

ဒ

ျေနပ်ြွယ်ဒတွ ရှ့ ိပါ

အဆိုပါဥပဒေ

် ြျေမှတ်နိုင်သည်။

်ေားရာတွင် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ သဒောတူညီြျေ

်အရ

ဒလျှာ ်ေားဖြင်းမဟုတ်လျှင် သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံး၏ြွင့်ဖပုြျေ ်အရဒလျှာ ်ေားဖြင်း
မဟုတ်သည့်အဖပင် ဥပဒေဖပဿနာ
အမှု
ဒလျှာ

ို ဒနှာင့်ဒနှး
်ေားမှု

န ့်

ို လ

ိုဆုံးဖြတ်ဖြင်းသည်

ာဒစမည်ဟု တရားရုံး

ုန် ျေစရိတ်ပိုမို

ဒတွ ရှ့ ိပါ

ျေသင့်ဒစမပီး

တရားရုံးသည်အဆိုပါ

်ြံစဉ်းစားဖြင်းမဖပုရ။

( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းပါ အဖငင်းပွားသူမျေား
မှတစ်ပါး ပုေ်မြွဲ ( ) ပါ ဒလျှာ

သဒောတူညီြျေ ်အရ ဒဆာင်ရွ ်ဖြင်း

်လွှာတွင် ဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရမည့် ဥပဒေဖပဿနာ ို
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ဒြာ်ဖပရမည့်အဖပင် တရားရုံး

ဆုံးဖြတ်ဒပးဒစလိုသည့် အဒ

ာင်းဖပြျေ

်

ိုလည်း

ဒြာ်ဖပရမည်။
(ဃ)

အဖငင်းပွားသူမျေား
ဒလျှာ

အဖြားနည်းသဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် ဤပုေ်မအရ တရားရုံးသို ့

်ေားမှုသည် မမပီးမဖပတ်ရှိဒစ

ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို ဆ

်လ

်ဒဆာင်ရွ

ာမူ အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်

်နိုင်သည့်အဖပင် ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ိုလည်း ြျေမှတ်

နိုင်သည်။
ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၄၀။

(

)

်

ိုအတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ဖြင်း

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ရာတွင် တရားမ ျေင့်ေုံးဥပဒေ
အရ ေီ

ရီ

ိုအတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်းဒဆာင်ရွ

်ရမည်။

( ြ ) ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ရ
် န် ဒလျှာ ်ေားဖြင်းြံရသူ
အနုညာတြုံရုံးသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
မရှိဒ

ာင်း သ ်ဒသေင်ရှားဖပသပါ

်

ို ြျေမှတ်ရန် အြွင့်အာဏာ

တရားရုံးသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို

အတည်မဖပုရ။
( ဂ ) ဤပုေ်မသည် ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းနှင့်
သ

်ဆိုင်ဒစရမည်။

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၄၁။

(

)

်

ို ဖငင်းပယ်နိုင်သည့်အြျေ

တရားရုံးသည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး
ဒလျှာ

်ေားသည့်အြါ ဒအာ

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

်မျေား

ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို ပယ်ြျေ ်ဒပးရန်
်ပါအဒဖြအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါ

ို ပယ်ြျေ

(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်မှသာ ဖပည်တွင်း

်နိုင်သည် -

်ပါ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးသည် ဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ်

နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ အဒဖြအဒနသို ့ဒရာ

်ရှိဒနဖြင်း၊

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် အဖငင်းပွားသူမျေား

ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားသည့်

ဥပဒေအရဖြစ်ဒစ၊ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ေိုသို ့ဥပဒေ ို ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်
ေားဖြင်းမရှိပါ
သဒောတူညီြျေ

နိုင်ငံဒတာ်၏တည်ဆဲဥပဒေအရဖြစ်ဒစ အဆိုပါ အနုညာတ
်သည် တရားမဝင်ဖြင်း၊

(၃) ြုံသမာဓိြနေ
့် ားမှု သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းဖပုရာတွင် ဒလျှာ ်ေားသူအား
နည်းလမ်းတ

ျေ အဒ

အဖြားတစ်နည်းနည်းဒ

ာင်း

ားမှုမဖပုလုပ်ြဲ့ဖြင်း သို ့မဟုတ် ဒလျှာ

ာင့်အဖငင်းပွားမှု

်ေားသူ

ို တင်ဖပဒဖြရှင်းြွင့်မရြဲ့ဖြင်း၊

(၄) အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တင်သွင်းသည့် အဖငင်းပွားမှု
နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်တွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့်
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စည်း

မ်းြျေ

်မျေားနှင့်အညီ ဆင်ဖြင်သုံးသပ်မှုမဖပုေဲ ြျေမှတ်ြဲ့ဒသာ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်

သို ့မဟုတ် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် စည်း မ်းြျေ ်ဒောင်အတွင်း

ျေဒရာ ်ဖြင်း

မရှိဒသာ ဆုံးဖြတ်ြျေ ် သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့် အ ျေံ ုးမဝင်ဒသာ
ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်ြဲ့ဒသာ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ပါဝင်ဒနဖြင်း၊
ခြင်းြျေ

်။ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တင်သွင်းဒသာ ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်သည့်
ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေားေဲမှ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့် အ ျေံ ုးမဝင်ဒသာ
ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ် ြျေမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ို ြွဲဖြားြယ်ေုတ်နိုင်လျှင်
အနုညာတစီရင်ဆ ုံးဖြတ်ရန် မတင်သွင်းဒသာ
ြျေမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ြျေ

်၏ အစိတ်အပိုင်း

ိစ္စရပ်မျေားအဒပါ်

ို ပယ်ြျေ

်နိုင်သည်။

(၅) အနုညာတြုံရုံးြွဲ ့စည်းဖြင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းသည် အဖငင်းပွားသူ
မျေား၏ သဒောတူညီြျေ ်နှင့်လည်းဒ ာင်း၊ ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်နှင့်လည်းဒ ာင်း
ို

်ညီမှုမရှိဖြင်း၊

ခြင်းြျေ

်။ အဆိုပါသဒောတူညီြျေ

်သည် အဖငင်းပွားသူမျေား

မရရှိဒသာ ဤဥပဒေပါဖပဋ္ဌာန်းြျေ
(၆) အဖငင်းပွားမှု၏ အဓိ

အဒ

်နှင့် ဆန ့်

ျေင်

ဒလျော့ဒပါ့ြွင့်
ွဲလွဲမှုမရှိဒစရ။

ာင်းဖြင်းရာသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ အနုညာတစီရင်

ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းရန်မဖြစ်နိုင်ဖြင်း၊
(၇) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် နိုင်ငံဒတာ်၏ အမျေိုးသားအ ျေိုးစီးပွားနှင့်ဆန် ့ ျေင်ဒနဖြင်း။
( ြ ) ဒလျှာ ်ေားမှုဖပုဒသာ အဖငင်းပွားသူ

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို လ ်ြံရရှိသည့်ဒန ့မှ

သုံးလ ုန်ဆုံးမပီးဒနာ ် သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၃၇ အရ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်းသည့်
ဒလျှာ

်ေားမှု

ို အနုညာတြုံရုံး

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
( ဂ ) ပုေ်မြွဲ (

်

) အရ ဒလျှာ

ို ပယ်ြျေ
်ေားမှု

ဒဆာင်ရွ

်မပီးသည့်ဒန ့မှ သုံးလ

်ဒပးရန် ဒလျှာ
ို လ

်

အနုညာတြုံရုံး

တရားရုံး၏စီရင်ဆုံးဖြတ်မှု ို

ာလေိ ဒရွှ ဆိ
့ ုင်းရမည်။ ေိုသို ့ဒရွှ ဆိ
့ ုင်းဖြင်းမှာ အနုညာတြုံရုံး

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်ေားဖြင်းမဖပုရ။

ြ
် ံရရှိလျှင် တရားရုံးသည် အဖငင်းပွားသူ

တစ်ဦး၏ ဒတာင်းဆိုမှုသည် သင့်ဒလျော်သည်ဟုယူဆပါ
သတ်မှတ်ဒပးသည့်

ုန်ဆုံးမပီးဒနာ ်

ို ပယ်ြျေ

ို ဖပန်လည်ဒဆာင်ရွ

်ဒစမည့် အဒ

ာင်းဖပြျေ

်နိုင်ရန် သို ့မဟုတ် အနုညာတ
်မျေား

ို ြယ်ရှားနိုင်မည်ဟု

ယူဆသည့် အဖြားဒဆာင်ရွ ်မှု ို ဖပုလုပ်နိုင်ရန်အတွ

် ဒရွှဆိ
့ ုင်းဖြင်း

ဖြစ်ရမည်။
ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၄၂။

(

)

်အဒပါ်အယူြံဝင်ဒရာ

်ြွင့်

အဖငင်းပွားသူ တစ်ဦးဦးသည် အနုညာတြုံရုံးနှ င့် တစ်ေ
အဒ

ာင်း

်အဖငင်းပွားသူမျေားေံ

ားစာဒပးပို ့မပီး စစ်ဒဆးသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းတွင် အနုညာတ
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ြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ
ဝင်ဒရာ

်မှ ဒပါ်ဒပါ

်လာသည့် ဥပဒေဖပဿနာအဒပါ် တရားရုံးသို ့ အယူြံ

်နိုင်သည်။

( ြ ) ပုေ်မြွဲ ( ) အရ အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်အဒပါ် အယူြံဝင်ဒရာ ်ြွင့်ရှိသည်။ သို ့ရာတွင်
အဖငင်းပွားသူမျေား
ရှိပါ

အယူြံဝင်ဒရာ ်ဖြင်းမဖပုရန် စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ်

ဤပုေ်မအရ တရားရုံးသို ့ အယူြံဝင်ဒရာ

( ဂ ) အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ
အဖငင်းပွားသူမျေား

်တွင်

ျေိုးဒ

်ြွင့် မရှိဒစရ။

ာင်းဒြာ်ဖပြျေ

စာဖြင့်ဒရးသားသဒောတူပါ

် ဒရးသားရန်မလိုဒ

ေိုသုိ ့ဒသာ အဒ

ာင်း

ာင်းဒ

ာင့်

ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။
(ဃ)

ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ဒရာ
အ

ျေိုးသ

်ဒရာ

်ဖြင်းသည် ပုေ်မ ၄၄ ပါ အြျေ

်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်းသည့်

်မှုရှိဒစရမည်။

( င ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့် ဒလျှာ ်ေားရာတွင် အယူြံလွှာ၌ ဆုံးဖြတ်ရမည့် အဖငင်းပွား
ဖပဿနာနှင့်အယူြံဝင်ြွင့်ဖပုရန် အဒ
( စ ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ြွင့်

ာင်းဖပြျေ

ို တရားရုံး

်မျေား

ို ဒြာ်ဖပရမည်။

ဖငင်းပယ်သည်ဖြစ်ဒစ၊ ြွင့်ဖပုသည်ဖြစ်ဒစ

ေုတိယ အယူြံဝင်ြွင့် မရှိဒစရ။
၄၃။

(

)

တရားရုံးသည် ဒအာ

်ဒြာ်ဖပပါ

ိစ္စရပ်မျေား

ို ဒ

ျေနပ်လ

်ြံပါ

အယူြံမှု

ို ြွင့်ဖပု

ရမည် (၁) အဖငင်းပွားဖပဿနာအဒပါ် အနုညာတြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး
သို ့မဟုတ် အဖငင်းပွားသူမျေား၏ အြွင့်အဒရး

ို အဓိ

ေိြို

်နစ်နာမှုရှိဖြင်း၊

(၂) ဆုံးဖြတ်ဒပးရန် တင်ဖပေားသည့် အဖငင်းပွားဖပဿနာအဒပါ် အနုညာတြုံရုံး၏
ဆုံးဖြတ်ြျေ

်မှာ သိသာေင်ရှားစွာ မှားယွင်းဒနဖြင်း။

( ြ ) ဤပုေ်မအရ အယူြံဝင်ဒရာ

်ရာတွင် တရားရုံးသည် ဒအာ

်ပါ အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်

ို

ြျေမှတ်နိုင်သည် (၁) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို အတည်ဖပုဖြင်း၊

(၂) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ဖပင်ဆင်ဖြင်း၊

(၃) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်လုံး ိုဖြစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ိုဖြစ်ဒစ အနုညာတ
ြုံရုံး

ဖပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ြျေ

(၄) ဆုံးဖြတ်ြျေ
( ဂ ) ဒအာ

် တစ်ရပ်လုံး

်

ို ဖပန်လည်ဒပးပို ့ဖြင်း၊

ိုဖြစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ိုဖြစ်ဒစ ပယ်ြျေ

်ဖြင်း။

်ဒြာ်ဖပပါ တရားရုံးအမိနမ့် ျေားအဒပါ် စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရ တရားရုံးသို ့ အယူြံ

ဝင်ဒရာ

်နိုင်သည် -

(၁) ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မြွဲ (စ) အရ အနုညာတဆုံးဖြတ်မှုြံယူဒရး လွှဲအပ်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာ
အမိန် ့၊
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(၂) ပုေ်မ ၁၁ ပါ

ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ

်ရမည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်

ို ဒဆာင်ရွ ်ရန်

ြွင့်ဖပုဒသာအမိန ့် သို ့မဟုတ် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန၊့်
(၃) ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မြွဲ (

) အရ ဥပဒေဖပဿနာ

ို ဆုံးဖြတ်သည့် တရားရုံး၏အမိန၊့်

(၄) ပုေ်မ ၄၁ အရ ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်
ပယ်ြျေ
(ဃ)

ို ပယ်ြျေ ်ဒသာအမိန ့် သို ့မဟုတ်

်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန။့်

ဒအာ ်ဒြာ်ဖပပါ အနုညာတြုံရုံးအမိနမ့် ျေား ို စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရ တရားရုံးသို ့ အယူြံဝင်
ဒရာ

်နိုင်သည် -

(၁) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် (ဂ) တို ့တွင် ဒြာ်ဖပေားသည့် ဒလျှာ
လ

်ေားြျေ

်

ို

ြ
် ံဒသာအမိန၊့်

(၂) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြွဲ (င) အရ အနုညာတြုံရုံး
စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဒ
(၃) ပုေ်မ ၁၉ အရ

၎င်း၌ စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိဒ

ာင်း သို ့မဟုတ်

ာင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန၊့်
ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ

ြွင့်ဖပုဒသာ အမိန ့် သို ့မဟုတ် ဒဆာင်ရွ

်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်

ို ဒဆာင်ရွ

်

်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာ အမိန။့်

( င ) ဤပုေ်မအရ တင်သွင်းသည့်အယူြံမှုတွင် ြျေမှတ်ဒသာ အမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်အဒပါ် ေုတိယ
အယူြံဝင်ြွင့်မရှိဒစရ။
ဖပည်တွင်းအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၄၄။

်အဒပါ် အယူြံတရားရုံးအမိန၏
့် အ

ျေိုးသ

်ဒရာ

်မှု

အယူြံတရားရုံးသည် ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အမိန် ့

ြျေမှတ်ရာတွင် (

)

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်
အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

ို ဖပင်ဆင်၍ ဆုံးဖြတ်ပါ
်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အ

အဆိုပါဖပင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည်
ျေိုးသ

်ဒရာ

်ဒစရမည်။

( ြ ) အနုညာတြုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တစ်ရပ်လုံး ိုဖြစ်ဒစ၊ ဆုံးဖြတ်ြျေ ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ို
ဖြစ်ဒစ ဖပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ရန်အတွ

် တရားရုံး လွှဲအပ်ဒသာ အမိနြ့် ျေမှတ်သည့အ
့် ြါ

အနုညာတြုံရုံးသည် အဆိုပါ ိစ္စရပ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို ဖပန်လည်စိစစ်

သုးံ သပ်၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်။
( ဂ ) အနုညာတြုံရုံး
အြျေိန်

ာလ

ေိုသို ့ ဖပန်လည်စိစစ်ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ိုြျေမှတ်ရန် သင့်ဒလျော်သည့်

ို သတ်မှတ်ဒပးနိုင်သည်။
အြန်း (၁၀)

နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ဖြင်း
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နိ ု င ် င ံ ဖ ြားအနု ည ာတဆု ံ း ဖြတ် ြ ျေ
တင်ဖပရမည့်အြျေ
၄၅။

(

)

်

ိ ု အသိ အ မှ တ ် ဖ ပုဖြင် း နှ င ် ့ အတည် ဖ ပုဒဆာင် ရ ွ

် ရ ာတွ င ်

်မျေား

နိုင်ငံဖြားအနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ
ဒဆာင်ရွ

် ဒပးရန် ဒလျှာ

်တစ်ရပ်

ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု

်ေားသူသည် ဒအာ

်ပါ စာတမ်းအမှတ်အသားမျေား

ို

တရားရုံးသို ့ တင်ဖပရမည်(၁) ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ြျေမှတ်ရာနိင
ု ်ငံ၏ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းအတိုင်း
စစ်မှန်ဒ

ာင်း နည်းလမ်းတ

ဆုံးဖြတ်ြျေ

(၃) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

် တာဝန်ြံမိတ္တူတစ်ဒစာင်၊

်မူရင်း သို ့မဟုတ် တာဝန်ြံမိတ္တူတစ်ဒစာင်၊

်သည် နိုင်ငံဖြားအနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ

်ဒသေင်ရှားဖပသရန် လိုအပ်သည့် သ

( ြ ) ပုေ်မြွဲ (
တူညီြျေ

်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် အနုညာတ

်မူရင်း သို ့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ြျေ

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ

သ

ျေ လ

်ဒသြံြျေ

) အရ တင်ဖပရမည့် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
်

်ဖြစ်ဒ

်။

် သို ့မဟုတ် အနုညာတ သဒော

ို နိုင်ငံဖြားောသာဖြင့် ဒရးသားေားလျှင် အနုညာတ ဆုံးဖြတ်ြျေ

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

် ဒပးရန် ဒလျှာ

ာင်း

်ေားသူသည် ၎င်းနှင့်သ

်

ို

်ဆိုင်ဒသာနိုင်ငံ၏

သံအရာရှိ သို ့မဟုတ် ဒ ာင်စစ်အရာရှိ သို ့မဟုတ် တရားဝင်ောသာဖပန်ဆိုသူ သို ့မဟုတ်
ျေမ်းသစ္စာဖပု၍ ောသာဖပန်ဆိုသူ
အဂဂလိပ်ောသာဖပန်ဆိုြျေ ်

မှန် န်ဒ

ို တင်ဖပရမည် သို ့မဟုတ် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေအရ

လိုအပ်ဒသာအြျေ ်မျေားနှင့် ဖပည့်စုံမှန်
အဂဂလိပ်ောသာဖပန်ဆိုြျေ
နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၄၆။

(

)

်

ာင်း တာဝန်ြံလ ်မှတ် ဒရးေိုးေားဒသာ

်

န်ဒ

ာင်း တာဝန်ြံလ

်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့်

ို တင်ဖပရမည်။

ို အသိအမှတ်ဖပုဖြင်းနှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် ပုေ်မြွဲ (ဂ) တို ့အရ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ
အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ဒဆာင်ရွ

်

်

ို အသိအမှတ်

်ရန် ဖငင်းပယ်ဖြင်းမှတစ်ပါး တရားရုံးသည် နိုင်ငံဖြား

ို တရားရုံး၏ ေီ

ရီဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယ ူ၍ အတည်ဖပု

်ဖြင်းဖပုရမည်။

( ြ ) နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

် တစ်ရပ်ရပ်

ဒဆာင်ရွ ်ရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်းြံရသူ

်ရန် ဖငင်းဆိုနိုင်သည်-

ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု

ဒအာ ်ပါအြျေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို သ ်ဒသဖပနိုင်လျှင်

တရားရုံးသည် နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ဒဆာင်ရွ

်ဖြင်း

်

ို အသိအမှတ်ဖပုရန်နှင့် အတည်ဖပု
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(၁) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်သူတို ့သည် ၎င်းတို ့ လို ်နာရမည့် ဥပဒေအရ
ဒဆာင်ရွ

်နိုင်စွမ်းမရှိဒသာ အဒဖြအဒနသို ့ ဒရာ

်ရှိဒနဖြင်း၊

(၂) အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်သည် ၎င်းတို ့လို ်နာရမည့် ဥပဒေအရ တရားမဝင်ဖြင်း
သို ့မဟုတ် အဆိုပါ သဒောတူညီြျေ ်တွင် ၎င်းတို ့လို ်နာရမည့် ဥပဒေ ို သတ်မှတ်
ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရှိသည့်အတွ ် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်ြျေမှတ်ရာ နိုင်ငံ၏ဥပဒေအရ
တရားမဝင်ဖြင်း၊
(၃) ြုံသမာဓိြန် ့ေားမှုတွင် နည်းလမ်းတ

ျေ အဒ

ာင်း

ားမှုမရှိဖြင်း သို ့မဟုတ်

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း

ို နည်းလမ်းတ

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ ်

ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားဖြင်း

ြံရသူသည် တစ်နည်းနည်းဒ

ျေ ဒဆာင်ရွ

်မှုမရှိဖြင်း သို ့မဟုတ်

ာင့် အမှုတွင်တင်ဖပဒဖြရှင်းြွင့် မရဖြင်း၊

(၄) အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တင်သွင်းသည့် အဖငင်းပွားမှုနှင့်
စပ် လ ျေဉ် း ၍ အနု ည ာတသဒောတူ ည ီ ြ ျေ
စည်း

မ်းြျေ

် တ ွ င ် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့်

်မျေားနှင့်အညီ ြျေင် ့ြျေိန ် သုံ း သပ်မ ှု မဖပုလု ပ် ေဲ ဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို

ြျေမှတ်ြဲ့ဖြင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့်
စည်း မ်းြျေ ်ဒောင်အတွင်း

ျေဒရာ ်ဖြင်းမရှိသည့် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်

ို

ြျေမှတ်ဖြင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတြုံရုံးသည် သတ်မှတ်ဒြာ်ဖပေားသည့် စည်း မ်းြျေ ်
ဒောင်ေ

်ဒ

ျော်လွန်၍ ဆုံးဖြတ်ြဲ့ဖြင်း၊

(၅) အနုညာတြုံရုံးြွဲ ့စည်းဖြင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့် လုပ်ေုံး
လုပ်နည်းသည် အဖငင်းပွားသူတို ့၏ သဒောတူညီြျေ

်နှင့်

ို

်ညီမှုမရှိဖြင်း

သို ့မဟုတ် ေိုသဒောတူညီြျေ ်တွင် အဆိုပါအြျေ ်မျေားနှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် မည်သို ့မျှ
ဒြာ်ဖပေားဖြင်းမရှိပါ

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့်

ို

်ညီမှု

မရှိဖြင်း၊
(၆) အနုညာတစီရင်ဆ ုံးဖြတ်ြျေ

်သည် ဒလျှာ

်ေားသူမျေားအဒပါ် စည်းဒနှာင်မှု

မရှိဒသးဖြင်း သို ့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ

် ြျေမှတ်ရာနိုင်ငံ၏အြွင့်ရ

အာဏာပိုင် ဖြစ်ဒစ၊ ေိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ အြွင့်ရအာဏာပိုင် ဖြစ်ဒစ အနုညာတ
စီရင်ဆုံးဖြတ်ြျေ
( ဂ ) တရားရုံး

ဒအာ

အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်

ို ပယ်ြျေ

်ပါအြျေ

်မပီးဖြစ်ဖြင်း သို ့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ေားဖြင်း။

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ဒတွ ရှ့ ိလျှင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို

်ရန် ဖငင်းဆိုနိုင်သည် -

(၁) အဖငင်းပွားသည့် အဒ

ာင်းဖြင်းရာသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ဥပဒေအရ အနုညာတ

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနည်းဖြင့် ဒဖြရှင်းဒဆာင်ရွ

်နိုင်ြွင့် မရှိဖြင်း၊
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(၂) အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဖြင်းသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ အမျေိုးသား
အ
(ဃ)

ျေိုးစီးပွားနှင့် ဆန ့်

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ျေင်ဖြင်း။
ို ပယ်ြျေ

်ဒပးရန် သို ့မဟုတ် ဆိုင်ငံ့ဒပးရန် ပုေ်မြွဲ (ြ)၊

ပုေ်မြွဲငယ် (၆) တွင် ရည်ညွှန်းဒသာ အြွင့်ရအာဏာပိုင်ေံ ဒလျှာ ်ေားဆဲဖြစ်ဒ
တင်ဖပလျှင် တရားရုံးသည်သင့်ဒလျော်သည် ဟု ယူဆပါ
အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ
ဆုံးဖြတ်ြျေ ်

်ရန် အမိနြ့် ျေမှတ်ဖြင်း

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

ာင်း
်

ို

ိုဒရွှ ဆိ
့ ုင်းနိုင်သည်။ ေို ့အဖပင် အနုညာတ

ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ဒလျှာ ်ေားသူ၏ ဒလျှာ ်ေားြျေ ်အရ

တစ်ေ ်အဖငင်းပွားသူအား သင့်ဒလျော်သည့်အာမြံဒငွ

ို တင်သွင်းဒစရန် အမိနြ့် ျေမှတ်

နိုင်သည်။
အယူြံဝင်ြွင့်
၄၇။

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦးသည် (

)

စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိဒသာ တရားရုံး

ြျေမှတ်သည့် ဒအာ

်ဒြာ်ဖပပါ အမိနမ့် ျေားအဒပါ် အယူြံ

ဝင်ြွငရ
့် ှိသည် (၁) ပုေ်မ ၁၀ အရ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းြံယူဒစရန် လွှဲအပ်ဖြင်း ို ဖငင်းပယ်ဒသာ
အမိန၊့်
(၂) ပုေ်မ ၁၁ ပါ အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ် ၊
(၃) ပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မြွဲ (ြ) နှင့် ပုေ်မြွဲ (ဂ) တို ့အရ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
ပယ်ြျေ
( ြ ) ဒအာ

်ဒသာအမိန် ့ သို ့မဟုတ် ပယ်ြျေ

ို စီရင်ပိုင်ြွင့်အာဏာရတရားရုံးသို ့

်နိုင်သည် -

(၁) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မြွဲ (င) အရ အနုညာတြုံရုံး
စီရင်ပိုင်ြွင့်မရှိဒ
(၂) ပုေ်မ ၁၉ အရ

၄၈။

ို

်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန။့်

်ဒြာ်ဖပပါ အနုညာတြုံရုံး၏အမိန် ့မျေား

အယူြံဝင်ဒရာ

်

၎င်း၌ စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိဒ

ာင်း သို ့မဟုတ်

ာင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန် ့၊
ားဖြတ်ဒဆာင်ရွ

်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်

ဖပုဒသာအမိန် ့ သို ့မဟုတ် ဒဆာင်ရွ

်ရန် ဖငင်းပယ်ဒသာအမိန် ့။

ဤအြန် း ပါမည် သ ည့ ် ဖ ပဋ္ဌာန် း ြျေ

်

မျှ ဤဥပဒေမဖပဋ္ဌာန် း မီ

ို ဒဆာင်ရွ

်ြွင့်

နိုင်ငံဖြားအနုညာတ

ဆုံးဖြတ်ြျေ ် ိုရရှိမပီး ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ ်ြွင့်ရှိမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အြွင့်အဒရး ို
ဖြစ်ဒစ၊ ၎င်းအဒပါ် အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ
ဖြစ်ဒစ ေိြို

်ြွင့် ပျေ ်ဖပယ်မပီးဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အြွင့်အဒရး ို

်ဖြင်းမရှိဒစရ။

The Arbitration (Protocol and Convention) Act နှင့်သ

်ဆိုင်မှုမရှိဖြင်း
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၄၉။

ဤအြန်းပါ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်မျေား

ို အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ဖြင်းသည်

The Arbitration (Protocol and Convention) Act, 1937 ပါ နိုင်ငံဖြားအနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်မျေား ို
အတည်ဖပုဒဆာင်ရွ

်ဖြင်းနှင့် သ

်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။
အြန်း (၁၁)
အဒေွဒေွ

၅၀။

(

)

နယူးဒယာ

်

ွန်ဗင်းရှင်းဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

်

ို အတည်ဖပု

ဒဆာင်ရွ ်ရန်အလို ့ငှာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ် သို ့မဟုတ် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ်သည်
စစ်မှန်ဒ
ဒော

ာင်း သ ်ဒသြံလ ်မှတ်ဒရးေိုးဒစရန် သို ့မဟုတ် တာဝန်ြံမိတ္တူမှန်ဖြစ်ဒ
်ြံရန်အတွ

် ဖပည်ဒောင်စုတရားသူက

လွှတ်ဒတာ်ြျေုပ်ရုံးမှအရာရှိတစ်ဦးဦး
တစ်ြုြုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

ီးြျေုပ်သည် ဖပည်ဒောင်စုတရား

ိုဖြစ်ဒစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး

ိုဖြစ်ဒစ အမိနဒ့်

ာင်း

ိုဖြစ်ဒစ၊ အြွဲ ့အစည်း

ာ်ဖငာစာဖြင့် ြနေ
့် ားနိုင်သည်။

) အရ ြနေ
့် ားဖြင်းြံရသူသည် -

(၁) ဖပည်ဒောင်စုတရားသူက ီးြျေုပ်
ဒဆာင်ရွ

သတ်မှတ်ဒပးသည့် စည်း မ်းမျေား ို လို ်နာ

်ရမည်။

(၂) အဖငင်းပွားသူမျေား၏ စာဖြင့်ဒရးသားေားဒသာ သဒောတူညီြျေ ်မရရှိေဲ တို ်ရို ်
ဖြစ်ဒစ၊ သွယ်ဝို

်၍ဖြစ်ဒစ အဖငင်းပွားသူမျေား၏

အပါအဝင် အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
အြျေ
၅၁။

်တစ်ရပ်ရပ်

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

(

)

်မျေား
်ပါ

ို အဖြားသူသို ့ ေုတ်ဒြာ်ဖြင်းမဖပုရ။

တရားမ

အတိုးနှုန်းေားအတိုင်း အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ
၅၂။

်အလ

် သို ့မဟုတ် အနုညာတသဒောတူညီြျေ

်တွင် ဒပးဒြျေရမည့်ဒငွပမာဏ

ညွှန်ဖပေားဖြင်းမရှိလျှင် တရားရုံး

ိုယ်ဒရးအြျေ

ို ဒြာ်ဖပေားဒသာ်လည်း အဖြားနည်း

ျေင့်ေုံးဥပဒေပါ ဒငွ ေီ

ရီအတွ

် သတ်မှတ်ဒသာ

် ြျေမှတ်သည့်ဒန ့မှစ၍ အတိုးဒပးဒစရမည်။

အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတြုံရုံးသို ့ တင်သွင်းဒသာ ဒတာင်းဆိုမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍
ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မြွဲ (စ) တွင် ရည်ညွှန်းေားဒသာ
မှန ်း ဆဒသာဒငွ
အာမြံဒငွ ပမာဏ
ဒတာင်းဆိုမှု

ို က

ိ ု တင်ဒ ပးသွ င် းဒစရန် အာမြံဒ ငွ သို ့မဟုတ ် အပိုဒ ဆာင် း

ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို ့ရာတွင် ဒတာင်းဆိုမှုအဖပင် အဖပန်အလှန်

ို အနုညာတြုံရုံးသို ့ တင်သွင်းဒတာင်းဆိုေားလျှင် ေိုသို ့ဒတာင်းဆိုမှုနှင့်

အဖပန်အလှန် ဒတာင်းဆိုမှုအတွ
ဒပးနိုင်သည်။

ုန် ျေစရိတ်မျေားအတွ ် ေို ်သင့်သည်ဟု

် သီးဖြားအာမြံဒငွမျေား

ို ဒပးသွင်းဒစရန် သတ်မှတ်
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( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

) တွင် ဒြာ်ဖပေားဒသာ အာမြံဒငွအတွ

် အဖငင်းပွားသူမျေား

ဒပးဒဆာင်ရမည်။ သို ့ရာတွင် အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး
ဒဆာင်ရမည့် အြျေိုး
ေိုဒငွ

ျေဒငွ

ို ဒပးဒဆာင်ရန် ပျေ

်

ို ဒပးဒဆာင်နိုင်သည်။ ေို ့အဖပင် တစ်ေ

ွ

အညီအမျှ

အာမြံဒငွအတွ
်ပါ

တစ်ေ

်အဖငင်းပွားသူ

် ၎င်းဒပး

်အဖငင်းပွားသူ

လည်း ဒတာင်းဆိုမှု

သို ့မဟုတ် အဖပန်အလှန်ဒတာင်းဆိုမှုအတွ ် အေ ်ဒြာ်ဖပပါ အြျေိုး ျေဒငွ ိုဒပးဒဆာင်ဖြင်း
မရှိပါ

အနုညာတြုံရုံးသည် ေိုဒတာင်းဆိုမှု သို ့မဟုတ် အဖပန်အလှန်ဒတာင်းဆိုမှုနှင့်

စပ်လျေဉ်းဒသာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို ဆိုင်းငံ့ေားနိုင်သည် သို ့မဟုတ် ရပ်စဲနိုင်သည်။
( ဂ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ိုရပ်စဲလျှင် အနုညာတြုံရုံးသည် လ ်ြံရရှိဒသာအာမြံဒငွနှင့်
ပတ်သ
ုန်
၅၃။

(

)

်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းြျေ

်

ို အဖငင်းပွားသူမျေားေံ ဒပးပို ့ရမည့်အဖပင် ြုံရုံး

ျေစရိတ်နုတ်မပီး မသုံးစွဲရဒသးဒသာ လ

်

ျေန်ဒငွ

အနုညာတြုံရုံးသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းအတွ
အတွ

် ရေို

ို ဖပန်အမ်းရမည်။
် မရရှိဒသးဒသာ စရိတ်မျေား

်ြွင့်ရှိဒစရမည်။

( ြ ) အနုညာတြုံရုံးသို ့ ဒပးရန်ရှိသည့်စရိတ် ို အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
အနုညာတြုံရုံး

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦး

် ြျေမှတ်ဒပးဖြင်းမဖပုသည့်အတွ

တရားရုံးသို ့ ဒလျှာ

် တစ်ေ

်

်ေားရာတွင် တရားရုံးသည် လိုအပ်သလို

စုံစမ်းစစ်ဒဆးမှုဖပုလုပ်မပီး သင့်ဒလျော်သည်ဟု ယူဆဒသာစရိတ်ဒငွ
ဒပးရန်တာဝန်ရှိသူ

ဒပးရန်ဖငင်းဆိုသဖြင့်

ဒပးသွင်းဒစရန်နှင့် အနုညာတြုံရုံး

ို အနုညာတြုံရုံးသို ့

အနုညာတဆုံးဖြတ်ြျေ ် ို

ြျေမှတ်ဒပးဒစရန် အမိနြ့် ျေမှတ်နင
ို ်သည်။
( ဂ ) ဒတာင်းဆိုဒသာ

န
ု ် ျေစရိတ်ဒငွနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အဖငင်းပွားသူနှင့် အနုညာတြုံရုံးအ

စာဖြင့်ဒရးသားေားသည့် သဒောတူညီြျေ ်မရှိလျှင် ပုေ်မြွဲ (ြ) အရ ဒလျှာ ်ေားမှု
အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
(ဃ)

(

)

ို

ဖပုလုပ်နိုင်သည်။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းအတွ ်

ုန် ျေစရိတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဖပဿနာဒပါ်ဒပါ ်လျှင်

သို ့မဟုတ် လုံဒလာ

်မပါရှိလျှင် အဆိုပါ

တရားရုံး
၅၄။

ား

်ဒသာ ဒြာ်ဖပြျေ

သင့်သည်ဟု ေင်ဖမင်ဒသာအမိန ့်

ုန်

ျေစရိတ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍

ို ြျေမှတ်နင
ို ်သည်။

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင် ပါဝင်ဒသာ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
ေိုသူနှင့်ပတ်သ
ဒသာ်လည်းဒ

်၍ ဒသာ်လည်းဒ

ဒဆာင်ရွ

ာင့်

ာင်း၊ အဖြားအဖငင်းပွားသူတစ်ဦးနှင့် ပတ်သ

်၍

ာင်း အနုညာတသဒောတူညီြျေ

အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး
တရားဝင်

ွယ်လွန်ဖြင်းဒ

ွယ်လွန်ပါ

်သည် ရပ်စဲဖြင်းမရှိဒစရ။ သို ့ရာတွင်

ွယ်လွန်သူ၏ တရားဝင် ိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ဒစ၊

ိုယ်စားလှယ်အဒပါ်ဖြစ်ဒစ အနုညာတသဒောတူညီြျေ
်ြွင့်ရှိဒစရမည်။

်

ို အတည်ဖပု
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( ြ ) ြုံသမာဓိတစ်ဦး

ိုြနေ
့် ားဒသာ အဖငင်းပွားသူတစ်ဦးဦး

ွယ်လွန်ဖြင်းဒ

ာင့် အဆိုပါ

ြုံသမာဓိ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်သည် ရပ်စဲဖြင်းမရှိဒစရ။
၅၅။

ဤဥပဒေတွင်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင်ဖြစ်ဒစ မည်သို ့ပင် ဖပဋ္ဌာန်းေားရှိဒစ ာမူ

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တစ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားရုံးတစ်ရုံးသို ့ ဤဥပဒေအရ ဒလျှာ ်ေားမပီး
ဖြစ်လျှင် ေိုတရားရုံး သာလျှင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းအဒပါ် စီရင်ပိုင်ြွင့်ရှိဒစရမည်။ အနုညာတ
သဒောတူညီြျေ
ဒလျှာ

်နှင့် အနုညာတစီရင်ဆ ုံးဖြတ် ဖြင်းတို ့မှ ဒပါ်ဒပါ

်ေားမှုမျေား

ို ေိုတရားရုံး၌သာလျှင်ဒလျှာ

်လာဒသာ ဒနာ

်ဆ

်တွဲ

်ေားရမည်။ အဖြားမည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ

ဒလျှာ ်ေားြွင့်မရှိဒစရ။
၅၆။

ာလစည်း မ်းသတ်အ ်ဥပဒေတွင် ၁၉၄၄ ြုနှစ်၊ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း အ ်ဥပဒေ ို

ရည်ညွှန်းေားဒသာ အပိုေ်မျေားသည် ဤဥပဒေ
၅၇။

ို ရည်ညွှန်းေိသ

ဲ့သို ့ မှတ်ယူရမည်။

ဖပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ြျေုပ်သည် လိုအပ်လျှင် နည်းဥပဒေမျေား၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်း

အမိနဒ့်

ာ်ဖငာစာ၊ အမိန၊့် ညွှန်

ားြျေ

်၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှင့်လ

်စွဲမျေား

မ်း၊

ို ဤဥပဒေနှင့်အညီ

ေုတ်ဖပန်နိုင်သည်။
၅၈။

(

)

အဖငင်းပွားသူမျေား

အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်တွင်ဖြစ်ဒစ၊ အဖြားစာတမ်းအမှတ်အသား

မျေားတွင်ဖြစ်ဒစ အဖြားနည်း သဒောတူေားဖြင်းမရှိလျှင် ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်မျေားသည်
ဤဥပဒေဖပဋ္ဌာန်းသည့်ဒန ့မတိုင်မီ
အရ ဒဆာင်ရွ
( ြ ) ပုေ်မြွဲ (

စတင်ဒဆာင်ရွ ်ြဲ့ဒသာ အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်

်ဒနသည့် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်းနှင့် သ

) ပါ ဖပဋ္ဌာန်းြျေ ်

်ဆိုင်ဖြင်းမရှိဒစရ။

ို အဒော ်ေားဖပု၍ ဤဥပဒေမဖပဋ္ဌာန်းမီ

အနုညာတ

စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို စတင်ဒဆာင်ရွ ်ြဲ့လျှင် ဒဆာင်ရွ ်ဆဲ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖြင်း ို
အနုညာတသဒောတူညီြျေ ်ပါ အဖငင်းပွားသူမျေား
အရသာ ဆ
၅၉။

်လ

်ဒဆာင်ရွ
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ဒရွးြျေယ်သတ်မှတ်ေားဒသာ ဥပဒေ

်ရမည်။

ို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလို

ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ြွဲ ့စည်းပုံအဒဖြြံဥပဒေအရ

်သည်။

ျွန်ုပ်လ ်မှတ်ဒရးေိုးသည်။
(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ

ဖပည်ဒောင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

