
 

ရောင်း၀ယ်မှုဆုိင်ောလပု်ငန်းစည်းမျဉ်းများ  

အခန်း(၁) ေည်ေွယ်ချက်  

၁။ ေန်ကုနစ်ရော့အိပ်ချိနး် (ရနာင်ေွင“်အိပ်ချိနး်”ဟုသုးံမည်)၏ စရော့ေှယ်ယာများ ရောင်း၀ယ်ရေး 

ရစျးကွက်ေွင ်လုိအပ်ရသာကိစ္စေပ်များအေွက် ဤ စည်းမျဉ်းများကုိ ထုေ်ပပန်လုိက်သည်။ 

၂။ ဤစည်းမျဉ်းများေွင် ပါ၀င်ရသာအချက်များ ပပင်ဆင်ပခင်းကို ဒါရိက်ုောအဖွဲ အ့စည်းအရေးဆံုးပဖေ် 

ချက်ပဖင့်သာပပင်ဆငေ်မည်။ သိုရ့သာ် ခခင်းချက်အရနပဖင့အ်ရသးအဖဲွ ပပင်ဆင်ချက်များအေွက် မလုိအပ်ပါ ။ 

အခန်း (၂) သီးပခားစည်းမျဉ်းများထုေ်ပပန်ခွင့် 

၁။ အိပ်ချိနး်ေွင ် ပါေင်ရောင်း၀ယသ်ူများနှင့ ် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စေပ်များကုိ “ရောင်း၀ယ်မှုေွငပ်ါ၀င် 

ရဆာင်ေွက်သူများဆုိင်ော လုပင်နး်စည်းမျဉ်းများ”ေွင ်ထည့်သွငး်ထုေ်ပပန်ေမည်။ 

၂။ အိပ်ချိနး်ေွင ် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မေ်ှများလဲလှယရ်ောင်း၀ယ်ပခငး်အေွက် စာေင်းေှငး်လင်း 

ရပးရချပခင်းနှင့ ် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စေပမ်ျားကုိ “စာေင်းေှင်းလင်းပခင်းနှင့် ရငွရပးရချပခင်းဆုိင်ောလုပင်နး် 

စည်းမျဉ်းများ” ေွင ်ထည့်သွငး်ထုေ်ပပနေ်မည်။ 

၃။ ရငွရချးသက်ရသခံလက်မေ်ှများစာေင်းေင်သွင်းပခင်း၊ စာေင်း၀င်အပဖစ်မ ှပယ်ဖျက်ပခင်း၊ စာေင်း၀င် 

ကုမ္ပဏီများမှလုိက်နာရဆာင်ေွက်ေန်ကိစ္စများနှင့်စာေင်း၀င်ေှယ်ယာများနှင့ပ်ေ်သက်သည့်အပခားလုိအပ်ရသာ 

ကိစ္စေပ်များကုိ “စာေင်းေင်သွင်းပခင်းဆုိင်ောလပု်ငန်းစည်းမျဉ်းများ”ေွငထ်ည့်သွငး် ထုေ်ပပနေ်မည်။ 

အခန်း (၃) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်များ 

ဤလုပင်နး်စည်းမျဉ်းများေွင်(အထူးစည်းမျဉ်းများနှင့သ်က်ဆုိင်ောစည်းမျဉ်းများအပါအေင်) စရော့ဆိသုည့် 

အဓိပ္ပာယ်မှာ ရငွရချးသက်ရသခံလက်မေ်ှများလဲလှယ်ရောင်း၀ယ်ရေးဥပရဒအခန်း(၂) အပိုဒ ်(၁)ေွငပ်ပဌာန်း 

ထားရသာ ေှယ်ယာကုိဆုိလုိသည်။ 

အခန်း (၄) ရံုးပိေ်ေက်များ 

၁။ အိပ်ချိနး်၏ရံုးပိေ်ေက်များမှာ ရအာက်ပါအေုိင်းပဖစ်ပါသည်။ 

(၁) စရနရန ့

(၂) ေန္ဂရနွရန ့

(၃) အစိုးေရံုးပိေ်ေက်များ 

(၄) ဘဏပ်ိေ်ေက်များ 

(၅) အိပ်ချိနး်မ ှသီးပခားသေ်မေ်ှရသာေက်များ 



 

၂။ အရောင်းအ၀ယ်ပပုလုပပ်ခငး်နှင့် အိပ်ချိနး်၏အပခားလုပင်နး်များကုိ ရံုးပိေ်ေက်များေွင် ရဆာင်ေွက် 

ပခင်းမပပုေ။ 

အခန်း(၅) ရောင်း၀ယမ်ည့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှေ်အမျိုးအစားများ 

အိပ်ချိနး်ေွငရ်ောင်း၀ယ်မည့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မေ်ှအမျိုးအစားများမှာ စရောေှယ်ယာများ ပဖစ်သည်။ 

အခန်း(၆) ရောင်း၀ယမ်ှုပုသံဏ္ဍာန်ခွဲပခားသေ်မေ်ှပခငး် 

အိပ်ချိနး်ရစျးကွက်ေွင ်အရောင်းအ၀ယ်ပပုလုပေ်ာ၌ ရစျးပပိုင်စနစ်နှင့် ေှယ်ယာအရေအေွက်အရပမာက်အများ 

ရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်ဟူ၍ခဲွပခားထားသည်။ 

အခန်း(၇) အရောင်းအ၀ယ်ပပုလုပမ်ည့်အချိန် 

၁။ ရစျးပပိုင်စနစ်အေွက် ရအာ်ဒါများကို နံနက် (၉:၃၀) နာေီမှ ရနလ့ည် (၁:၀၀) နာေီ အထိ လက်ခံမည် 

ပဖစ်သည်။ ရစျးပပိုငစ်နစပ်ဖင့် ရအာက်ရဖာ်ပပပါအချိနမ်ျားေွင် ဤစည်းမျဉ်းပါ အခန်း ၈ အပိုဒ(်၁)နှင့်(၂)ေွင် 

ပပဌာန်းထားရသာ နည်းလမ်းများအေုိင်း ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

 (၁) နံနက် (၁၁:၀၀) နာေီ   

(၂) ရနလ့ည် (၁:၀၀) နာေီ   

၂။ ေှယ်ယာအရေအေွက်အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်အေွက် ရအာ်ဒါများကုိ နံနက် (၁၀:၃၀) 

နာေီ မှ ရနလ့ည် (၁:၃၀) နာေီ အထ ိလက်ခမံည် ပဖစ်ပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပပုလုပပ်ခငး်ကုိ ဤစည်းမျဉ်းပါ 

အခန်း ၈ အပုိဒ်(၃) နှင့် (၄)ေွင ် ပပဌာန်းထားရသာ နည်းလမ်းများအေုိင်း ရစျးနှုနး်နှင့်အရေအေွက်များ 

ေဲွဖက်၍ေရသာ အချိနအ်ခါ များေွင ်အရောင်း၀ယ်ပပုလုပေ်မည်။ 

အခန်း (၈) ရအာ်ဒါများေဲွဖက်သည့်နည်းစနစ ်

၁။ ရစျးပပိုင်စနစ်ေွင် ဤစည်းမျဉ်း အခန်း(၁၅) ၌ပပဌာန်းထားရသာ ဦးစားရပးမှုအေ ရစျးနှုန်းအလုိက် 

ရအာ်ဒါစုစုရပါင်းကုိ စစုရုပါင်းအရောင်းပမာဏနှင့် စစုရုပါင်းအ၀ယ်ပမာဏေုိေွ့င ် ပမာဏအများဆံုးေဲွဖက် 

နုိင်သည့်ရစျးနှုနး်ကုိ အရောင်းအ၀ယ် ပပုလုပ်သည့်ရစျးနှုနး်အပဖစ် သေ်မေ်ှပပီး ရအာက်ေငွ်ရဖာ်ပပထားသည့် 

ရအာ်ဒါများအေွက်ရောင်း၀ယ်မှုများကုိပပုလုပမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ရစျးကွက်ရပါက်ရစျးအ၀ယ်ရအာ်ဒါကုိ အများ 

ဆံုးရစျးနှုန်းပဖင့် ၀ယ်ယူမည့် အ၀ယ်ရအာ်ဒါဟု သေ်မေ်ှပပီး ရစျးကွက်ရပါက်ရစျး အရောင်းရအာ်ဒါကုိလည်း 

အနည်းဆံုးရစျးနှုနး်ပဖင့် ရောင်းချမည့် အရောင်းရအာ်ဒါဟု သေ်မေ်ှလျက် ရစျးနှုန်းအသီးသီးေိှ အ၀ယ်နင့်ှ 

အရောင်းရအာ်ဒါများကုိ အ၀ယ်ရအာ်ဒါေွင် ရစျးအများဆံုးရအာ်ဒါမှစ၍လည်းရကာင်း၊ အရောင်းရအာ်ဒါများ 

ေွငရ်စျးအနည်းဆုးံရအာ်ဒါမှစ၍လည်းရကာင်းရအာ်ဒါပမာဏများကုိ ရစျးနှုနး်အလုိက် စရုပါင်းေွက်ချက်ေန် 

ပဖစ်သည်။(ဤစည်းမျဉ်းအခန်း(၁၀)အပိုဒ ်(၂)ပါအေုိင်း ရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ချက်များကို အိပ်ချိနး်မ ှသေ်မေ်ှ 

မည်။ ရနာင်ေွင ်ဤအေိငု်းကျင့်သုံးေမည်။) 



 

(က)အရောင်းအ၀ယ်ပဖစရ်ပမာက်သည့်ရစျးနှုနး်နှင့်အနီးစပ်ဆုံးေိှသည့် အရောင်းရအာ်ဒါများ စစုရုပါင်းပမာဏ 

နှင့်ယင်းရစျးနှုနး် ေှ ိအ၀ယ်ရအာ်ဒါများစုစုရပါင်းပမာဏ၊ 

(ခ)အရောင်းအ၀ယ ် ပဖစ်ရပမာက်သည့် အမှာလွှာရစျးနှုနး်ေွင်ေှိရသာ အ၀ယ်ရအာ်ဒါများ စစုရုပါင်းပမာဏ 

(သိုမ့ဟုေ်) အရောင်းရအာ်ဒါစစုရုပါင်းပမာဏ 

၂။ အထက်ရဖာ်ပပပါအပုိဒ်၌ ရစျးနှုန်းအလုိက် စုရပါင်းထားသည့် အရောင်းရအာ်ဒါ စစုရုပါင်းပမာဏနှင့ ်

အ၀ယ်ရအာ်ဒါစုစုရပါင်းပမာဏေုိေွ့င ် ပမာဏအများဆုးံေဲွဖက်နုိင်ရသာရစျးနှုနး်မှာနှစ်ခု (သိုမ့ဟုေ်) နှစ်ခ ု

ထက်ပုိရသာကိစ္စေွင ် အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်၏ ရနာက်ဆုံးအရောင်းအ၀ယ် ပဖစ်ရပမာက်သည့် ရစျးနှုနး်နှင့် 

အနီးစပ်ဆုံးရစျးနှုနး်ကိုအသံုးပပု၍ရောင်း၀ယ်မှုပပုလုပေ်မည်ပဖစ်သည်။(ေစရ်နေ့ာအေွငး်ပံုမှနရ်ောင်း၀ယမ်ှု 

၏လက်ေှိအချိနန်ှင့်အနီးစပ်ဆုံးအရောင်းအ၀ယ်ပဖစ်ရပမာက်သည့်စရော့ေှယ်ယာရစျးနှုနး်ကုိဆုိလုိသည်)ယင်း 

ရစျးနှုနး်ကုိ သေ်မေ်ှပခငး်မပပုနိငု်ပါက ေစရ်နေ့ာအေွက် အရပခခံရစျးနှုနး်ကုိ အသုံးပပုေန် ပဖစ်သည်။ (ဤ 

စည်းမျဉ်းပါအခန်း(၁၀)၊အပိုဒ(်၂)နှင့်အညီ သေ်မေ်ှထားရသာရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ချက်ကိုဆုိလုိပပီး ရနာင်ေွင် 

ဤအေိငု်းကျင့်သုံးေမည။်) 

၃။ ေှယ်ယာအရေအေွက်အရပမာက်အများ ရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်ေွင ် သေ်မေ်ှထားသည့် အနည်းဆံုး 

အရေအေွက်ပပည့်မီရသာ အရောင်းရအာ်ဒါများ (သုိမ့ဟုေ်) အ၀ယ်ရအာ်ဒါများ (ဤစည်းမျဉ်းပါ အခန်း(၁၂) 

အပိုဒ(်၂)အေ သေ်မေ်ှထားသည့် အရေအေွက်ပဖစ်ပပီး ရနာင်ေွင်ဤစနစအ်ေိငု်းကျင့သ်ုံးေမည်)၏ ေဲွဖက် 

ရစျးနှုန်းေစခ်ေွုင ် သက်ဆိုငေ်ာရအာ်ဒများေစ်ခ ုထက်ပို၍ ေဲွဖက်ရနရသာအခါ ယင်းက့ဲသိုေဲွ့ဖက်ရနသည့် 

အရောင်းရအာ်ဒါနှင့ ်အ၀ယ်ရအာ်ဒါများအေွက် ေဲွဖက်လိကု်သည့် ရစျးနှုနး်ကို အရောင်းအ၀ယ် ပဖစ်ရပမာက်  

သည့်ရစျးနှုနး်အပဖစ် သေ်မေ်ှ၍ အရောင်းအ၀ယ်ပပုလုပန်ိငုသ်ည်။ 

၄။ အထက်အပိုဒ်ေွင် အရောင်းအ၀ယ်ပဖစ်ရပမာက်သည့်ရစျးနှုနး်သည် အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်၏ ရနာက် 

ဆံုးအရောင်းအ၀ယ်ပဖစ်ရပမာက်သည့် ရစျးနှုနး်အရပါ်မှုေည်၍ အိပ်ချိနး်မ ှ သေ်မေ်ှထားရသာ ရစျးနှုနး် 

ကန ့်သေ်ချက်ရဘာင်ထက်ရကျာ်လွနပ်ါ က အရောင်းအ၀ယ်မပပုလုပေ်။ 

အခန်း(၉)ရပးရချသည့်ရန ့ 

အရောင်းအ၀ယ်ပဖစ်ပပီးရနာက် ေေိယရပမာက်ရံုးဖွင်ေ့က်ေွင် ရပးရချမှုပပုလုပမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

(ရောင်း၀ယ်သည့်ရန+့ ၃ေက်၊ ထုိ (၃)ေက်ေွင ်ရံုးပိေ်ေက် များမပါ။) 

အခန်း(၁၀) ရအာ်ဒါအမျိုးအစား 

၁။ ရအာ်ဒါများကုိ ရစျးကွက်ရပါက်ရစျးရအာ်ဒါနှင့် ရစျးနှုန်းကန ့်သေ်ရအာ်ဒါဟူ၍ ခွပဲခားထားသည်။ 

ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်ေွင ် ရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ရအာ်ဒါကုိသာ လက်ခ ံ

ရဆာင်ေွက်မည်။  

၂။ အရပခခံရစျနှုနး်အေ သေ်မေ်ှထားရသာ ရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ချက်ရဘာင်ထက် ရကျာ်လွနပ်ါ က 

ရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ရအာ်ဒါကုိ အိပ်ချိနး်မ ှလက်ခံရဆာင်ေွက်မည်မဟုေ်ပါ ။ 



 

၃။ ရအာ်ဒါရပးပုိမ့ှာယူထားရသာ်လည်း ရောင်း၀ယ်မှုမပပီးရပမာက်ရသးသည့် ရအာ်ဒါများကို ယင်းရောင်း 

၀ယ်မှုေွင် ပါ၀င်ရဆာင်ေွက်သူများမှ ပယ်ဖျက်ပခငး်အား အိပ်ချိနး်မ ှခွင့်ပပုနိုငသ်ည်။ 

အခန်း(၁၁) ရအာ်ဒါေွင်ပါ၀င်ေမည့်အချက်များ 

၁။ ရောင်း၀ယ်မှုေွင ် ပါ၀င်ရဆာင်ေက်ွသမူျားသည် အိပ်ချိနး်သို ့ ရအာ်ဒါများရပးပုိမ့ှာယေူာ၌ ရအာက်ပါ 

အချက်များကို ေှင်းလင်းစာွရဖာ်ပပေမည်။ နံပါေ်(၆)အချက်ကုိ ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အပမား 

ရောင်းေယ်သည့်စနစေွ်ငသ်ာ အသုံးပပုေမည်။ 

(၁) ေည်ညွှနး်ရအာ်ဒါအမှေ်စဉ် 

(၂) အရောင်း (သိုမ့ဟုေ)် အ၀ယ် 

(၃) ရစျးနှုနး် ( ရစျးကွက် ရပါက်ရစျး ရအာ်ဒါေွငမ်ရဖာ်ပပေ) 

(၄) အရေအေွက် 

(၅) ကိုယ်ပိငု ်(သိုမ့ဟုေ)်ကကားခံကိုယ်စားလှယ်  

(၆) အပခားေစ်ဖက်မှ ရောင်း၀ယ်မှုေွငပ်ါ၀င်ရဆာင်ေွက်သူ၏အမည် 

အခန်း (၁၂) ရအာ်ဒါရပးပုိမ့ှာယူနိုင်သည့်အရေအေွက် 

၁။ အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်အေွက် ရအာ်ဒါေစ်ခေွုင ် အနည်းဆုးံေှယ်ယာ (၁)ရစာင် မှာယူေန်ပဖစ်ပပီး 

ထပ်ေုိး အရေအေွက်ကုိ ေှယ်ယာ(၁)ေစရ်စာင်ချင်းစီေုိး၍ မှာယူနိုငသ်ည်။ 

၂။ ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်အေွက် ရအာ်ဒါေစ်ခေွုင် အနည်းဆံုး 

မှာယူေမည် ့ ေှယ်ယာအရေအေွက်ကို အိပခ်ျိနး်မှ သေ်မေ်ှမည်ပဖစ်ပပီး ထပ်ေုိးအရေအေွက်ကုိ ေှယ်ယာ 

(၁)ရစာင်ချင်းစီေုိး၍မှာယူနိငု်သည်။ 

 အခန်း(၁၃)ေစခ်ျက်ခုနရ်အာ်ဒါရစျးနှုန်း 

 ၁။ အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်အေွက် ေစခ်ျက်ခနုရ်အာ်ဒါရစျးနှုန်း ရပပာင်းလဲမှုကို အိပ်ချိနး်မှ သေ်မေ်ှ 

မည်။  

၂။ ေှယ်ယာအရေအေွက်အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်အေွက်် ေစခ်ျက်ခနု်ရစျးနှုနး်မှာ ပမနမ်ာ 

ကျပ်ရငွ (၁) ကျပ် ပဖစ်ေမည်။  

အခန်း (၁၄) ရအာ်ဒါသက်ေမ်း 

၁။ ေစရ်နေ့ာရောင်း၀ယ်သည့်အချိနပ်ပီးဆံုးလျှင်ရအာ်ဒါသက်ေမ်း ကုန်ဆုံးမည်။ 

အခန်း(၁၅) ရစျးနှုနး် /  အချိန် ဦးစားရပးစနစ် 



 

၁။ အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်ရဆာင်ေွက်ရနစဉ် အေွင်း၀ယယူ်ပခငး်နှင် ့ ရောင်းချပခင်းေုိေွ့င် ဦးစားရပးမှု 

စနစက်ို ရအာက်ပါအချက်များအရပါ်၌ အရပခခံေမည်။ 

(က) အနိမ့ဆ်ုးံရောင်းရစျးသည် အပမင့်ဆံုးရောင်းရစျးထက် ဦးစားရပးမှုေေှိမည်ပဖစ်ပပီး ရစျးပမင့်သည့် 

၀ယ်ရစျးသည် ရစျးနိမ့်သည့်၀ယ်ရစျးထက် ဦးစားရပးမှုေေှမိည်။ သုိရ့သာ်ရစျးကွက်ရပါက်ရစျးရအာ်ဒါများ 

သည်  အပခား၀ယ်ရစျး၊ ရောင်းရစျးများ ထက်ဦးစားရပးမှုေေှိမည်။ 

(ခ) ရစျးနှုနး်ေူညီရသာ ရစျးကွက်ရပါက်ရစျးရအာ်ဒါနှင့် ရစျးနှုနး်ကန ့်သေ်ရအာ်ဒါေိုအ့ေွက် ဦးစားရပး 

မှုကို အ၀ယ်ရအာ်ဒါ(သိုမ့ဟုေ်)အရောင်းရအာ်ဒါရပးပုိမ့ှာယူသည့်အချိနရ်ပါ်မှုေည်၍ဆုးံပဖေ်မည်။အချိနရ်စာ 

၍ရပးပုိမ့ှာယူရသာ အ၀ယ်ရအာ်ဒါ (သိုမ့ဟုေ်) အရောင်းရအာ်ဒါသည် အချိနရ်နာက်ကျ၍ ရပးပုိမ့ှာယူရသာ 

အ၀ယ်ရအာ်ဒါ(သိုမ့ဟုေ)်အရောင်းရအာ်ဒါထက် ဦးစားရပးမှုေေှိမည်။ 

အခန်း (၁၆) ရအာ်ဒါများရပးပိုမ့ှာယူပခင်း 

၁။ အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်ေွင ် အရောင်းအ၀ယ်ရအာ်ဒါများ ရပးပုိမ့ှာယူပခငး်နှင့် ရအာ်ဒါပယ်ဖျက်ပခင်း 

ေုိက့ို အိပ်ချိန်းမှ သင့ရ်လျာ်သည်ဟု ယူဆရသာ ရအာ်ဒါရပးပုိမ့ှာယသူည့် စနစေ်စခ်ုပဖင့် ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၂။ ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်ေွင် အရောင်းအ၀ယ်ရအာ်ဒါများ 

ရပးပုိမှ့ာ ယပူခငး်ရောင်းချပခင်းနှင့် ရအာ်ဒါပယ်ဖျက်ပခငး်ေုိက့ို အိပခ်ျိနး်မှ သေ်မေ်ှထားရသာ နည်းလမ်းပဖင့ ်

ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၁၇) ရောင်း၀ယ်မှုကိုေပ်ဆိုင်းပခင်း 

၁။ အိပ်ချိနး်သည် အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်ပဖင့်ရောင်း၀ယ်မှုရဆာင်ေွက်ောေွင ်ရအာက်ပါကိစ္စများ အနက် 

ေစခ်ုခု ပဖစ်ရပါ်ပါက ရောင်း၀ယ်မှုကိ ုေပ်ဆိုငး်နိငု်သည်။ 

(က) ေင်းနီှးပမှုပ်နံှသမူျား၏ ေင်းနှးီပမှုပ်နံှမှုဆိငု်ောဆံုးပဖေ်ချက်များကို သိသာစွာထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ေှသိည့် 

ကိစ္စ၊  

(၂)  ပံုမှန်မဟုေ်ရသာ ရောင်း၀ယ်မှုအရပခအရနများ၊ 

(၃) ပံုမှန် ရောင်း၀ယ်မှုစနစ်ကို ထိခိုက်ရစမည့် ပပဿနာေစ်ခခုုပဖစ်ပွားပခင်း၊ 

(၄)  ရောင်း၀ယ်မှုများကုိ ေပ်ေန ့်ရစနုိင်ရသာကိစ္စ၊  

(၅) ရောင်း၀ယ်မှုကုိ ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ေန်မသင့်ဟ ုအိပ်ချိနး်ကယူဆသည့်ကိစ္စ။ 

၂။ အထက်အပုိဒ်ပါ ပပဌာန်းချက်များအေ ရောင်း၀ယ်မှုေပ်ဆုိင်းခ့ဲရသာကိစ္စများေွင် ရောင်း၀ယ်မှု 

ပပန်လည်စေင်ေန် အချိနသ်ေ်မေ်ှပခငး်ကို အရကကာင်းအောကိစ္စေစခ်ုချင်းရပါ်မှုေည်၍အိပ်ချိနး်မသှေ်မေ်ှ 

မည်။ 



 

၃။ အထက်အပိုဒ်ေွင် ပပဌာန်းခဲသ့ည့်နည်းဥပရဒပုဒမ်နစှခ်ု၏ ပပဌာန်းချက်များအေ ရောင်း၀ယ်မှု 

ေပ်ဆုိင်းထားစဉ်ရောင်း၀ယ်မှုများကုိပပီးရပမာက်ရအာင်ရဆာင်ေွက်မည်မဟုေ်ပရဲောင်း၀ယ်မှုေွငပ်ါ၀င်သူများ

၏ အရောင်းအ၀ယ်အမှာလွှာများ ရပးပုိမ့ှာယူပခငး်နှင့ ်ပယ်ဖျက်ပခင်းကုိ အိပခ်ျိနး်မှေားပမစ်နိုင်သည်။ 

၄။ အပိုဒ(်၁)နှင့်(၂)ပါ ပပဌာန်းချက်များအေ အမှာလွှာရစျးပပိုင်စနစ်အား ေပ်ဆိုငး်ထားသည့်ကာလ 

အေွင်း  ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်သည့်စနစ်ကိုလည်း ေပ်ဆုိင်းထားမည်။ 

အခန်း (၁၈) ရောင်း၀ယ်မှုကုိေပ်ဆုိင်းပခင်း 

၁။ အိပ်ချိနး်သည် ရအာက်ပါကိစ္စေစခ်ုခုရကကာင့် ရစျးပပိုင်စနစ်အား ထိခိုက်ရစနုိင်ပါက ရောင်း၀ယ်မှု 

များကုိ ဖျက်သိမး်နိငု်သည်။  

(က) မှားယွငး်သည့်ရအာ်ဒါရကကာင့် ရောင်း၀ယ်မှုကုိထိခိုက်ရစပပီး စာေင်းရပးရချ ရဆာင်ေွက်ေန် 

လွနစ်ာွ ခက်ခပဲခငး်ရကကာင့် ရစျးကွက်အေွင်း ကရမာက်ကမပဖစ်နိုငဖ်ွယ်ေှိသည်ဟု မှေ်ယူသည့်အခါ  

(သိုမ့ဟုေ်) 

(ခ) ကကိုေငေ်ည်ေွယ်၍ ပပုလုပပ်ခင်းအပါအ၀င် မရေှာင်လဲွနိငု်ရသာ အကကာင်းေေားများရကကာင့် 

အိပ်ချိနး်၏လုပင်နး်စနစ်များေွင ် အရောင်းအ၀ယ်မေ်ှေမ်းများ ရပျာက်ဆုံးပခင်း၊ ယင်းရပျာက်ဆုံး 

သွားရသာ မှေ်ေမ်းများအားလံုးကုိ ပပနလ်ည်ေယူေန်ခက်ခဲသည်ဟု အိပ်ချိနး်မှ ယူဆသည့်အခါ  

(သိုမ့ဟုေ်) စာေင်းေှငး်လင်းေနနှ်င့် ရငွရပးရချပခင်း ရဆာင်ေွက်ေန ်အလွနခ်က်ခဲသည့်အခါ  

(၂) အထက်အပိုဒမ်ျား၏ ပပဌာန်းချက်များအေ အိပခ်ျိနး်မှ ရောင်း၀ယ်မှုကိ ု ဖျက်သိမး်သည့်အခါ ယင်း 

ရောင်း၀ယ်မှုကုိ အရောင်းအ၀ယ် ပဖစ်ရပမာက်မှု လံုး၀မေိှသက့ဲသို ့ မှေ်ယူေမည်။ 

(၃) ရောင်း၀ယ်မှုေွငပ်ါ၀င်သူေစဦ်းသည် အပုိဒ်(၁)ပါ ပပဌာနး်ချက်အေအိပခ်ျိနး်မှ ရောင်း၀ယမ်ှုအား 

ဖျက်သိမ်းခ့ဲသည့်အေွက ် ရပါ်ရပါက်ခဲ့ရသာ နစ်နာဆုးံေံှးမှုများကုိ မှားယွငး်သည့် ရအာ်ဒါရပးပိုမ့ှာယူခ့ဲရသာ 

ရောင်း၀ယ်သူထံမ ှ နစ်နာရကကးအပဖစ် ရောင်းခံခငွ့မ်ေှိရစေ။ သိုေ့ာေွင် အရောင်းအ၀ယ်ေွင ် ပါ၀င်သူ 

ေစဦ်းကုိ အပခားရောင်း၀ယ်သူေစဦ်းက ကကိုေငေ်ည်ေွယ်၍ ရသာ်လည်းရကာင်း (သိုမ့ဟုေ်) အလွန်အမင်း 

ရပါ့ရလျာ့မှုရကကာင့ရ်သာ်လည်းရကာင်း ပဖစ်ရပါ်ခဲေ့သည့်ကိစ္စေပ်များ အေွက် ခခင်းချက်ထားေိှေမည်။ 

အခန်း (၁၉) အမှားပပင်ဆငပ်ခငး် 

၁။ ရောင်း၀ယ်မှုေွငပ်ါ၀င်ရဆာင်ေွက်သူေစဦ်းသည် ယုံမေ်ှအပ်နှံထားသည့် ရဖာက်သည်၏ ညွှနက်ကား 

ချက်အေိုငး်အိပခ်ျိနး်ေွငအ်ရောင်းအ၀ယ်ပပီးရပမာက်ရအာင်ရဆာင်ေွက်နိုငပ်ခငး်မေိှခ့ဲပါကအဆုိပါ ရောင်း၀ယ် 

မှုေွငပ်ါ၀င်သူသည် အိပခ်ျိနး်၏ကကိုေင်အေည်ပပုချက်ေယူ၍ အိပ်ချိနး်မှသင့်ရလျာ်သည်ဟု သေ်မေ်ှထား 

သည့် ရစျးနှုန်းပဖင့် စရော့အား ရောင်းချပခင်း (သုိမ့ဟုေ်) ၀ယ်ယူပခင်းကုိ အမှာလွှာရစျးပပိုင်ရောင်း၀ယ်မှုပုစံ ံ

နှင့်ေှယ်ယာအရေအေွက် အရပမာက်အများရောင်း၀ယ်မှုပုစံေုိံမ့ှလဲွ၍ အိပခ်ျိနး်မှ သင့်ရလျာ်ရသာ အပခား 

ရောင်း၀ယ်မှုပုစံပံဖင့် ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။  



 

၂။ ယုံမေ်ှအပ်နှံထားသည့်ရဖာက်သည်၏ညွှနက်ကားချက်အေအထက်အပုိဒ်ေွငရ်ဖာ်ပပထားသည့်အေိငု်း 

ရောင်း၀ယ်မှု ပပုလုပခ်ဲပ့ခင်းအေွက် စာေင်းရပးရချပခင်းကုိ ရဖာက်သည်မ ှ ရပးရချနုိင်သည့်ရနေ့က်ေွင် 

ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

အခန်း(၂၀) ရောင်း၀ယ်မှုအစီေငခ်ံစာ 

၁။ ရောင်း၀ယ်မှု ပပုလုပရ်ဆာင်ေွက်ပပီးသည့်အခါ  အိပ်ချိန်းသည် ရောင်း၀ယ်မှုေွင် ပါ၀င်ရဆာင်ေွက် 

သူများအား ရောင်း၀ယ်မှုနှင့်ပေ်သက်သည့် အရသးစိေ်အချက်အလက်များကို ချက်ချင်း အစီေငခ်ံေမည်။ 

၂။ ရောင်း၀ယ်မှုေွင ် ပါ၀င်ရဆာင်ေွက်သူများသည် အိပ်ချိန်းမှအစီေင်ခစံာ လက်ခေံေိှရသာအခါ 

ရောင်း၀ယ်မှုနှင့် ပေ်သက်သည့်အရသးစိေ်အချက်အလက်များကို ချက်ချင်းအေည်ပပု ပပနက်ကားေမည်။ 

အခန်း(၂၁) ရောင်း၀ယ်မှုသေင်းများထုေ်ပပနပ်ခငး် 

ရောင်း၀ယ်မှု ပပုလုပပ်ပီးသည့်အခါ  ရောင်း၀ယ်မှုနှင့် သက်ဆိုငရ်သာ အရသးစိေ်အချက်အလက်များကုိ 

အိပ်ချိနး်မ ှသေ်မေ်ှထားသည့် နည်းလမ်းအေုိင်း သေင်းထုေ်ပပနေ်မည်။ 

အခန်း(၂၂) ရပးရလျာ်ေနေ်ာ၀န်မှကင်းလွေ်ခငွ်ပ့ပုပခငး် 

အိပ်ချိနး်ေွင ် ပါေင်ရောင်း၀ယမ်ှုအရပါ်မှ နစ်နာဆံုးရှုံးမှုများ ရပါ်ရပါက်ခဲ့ပါက ရောင်း၀ယ်မှုေွင ် ပါ၀င် 

ရဆာင်ေွက်သူများသည် အိပ်ချိနး်ထံမှ ရလျာ်ရကကးရောင်းခံနုိင်ခွင့်မေှိရစေ။ သိုေ့ာေွင်အိပ်ချိနး်မှ ကကိုေင် 

ေည်ေွယ၍်ပဖစ်ရစ (သိုမ့ဟုေ်) အလွန်အမင်းရပါ့ရလျာ့ပခင်းရကကာင့် ပဖစ်ရစရပါ်ရပါက်ခ့ဲသည့်ကိစ္စေွငမ် ူ

ရပးရလျာ် ေန်ော၀န်မှ ကင်းလွေ်ခငွ့်မေှိရစေ။ 

အခန်း(၂၃) အပခားပပဌာန်းချက် 

ဤလုပင်နး်စည်းမျဉ်းများနှင့် အပခားဆက်စပစ်ည်းမျဉ်းေုိအ့ေ ရဖာ်ပပထားသည့်ကိစ္စများအပပင် အိပ်ချိနး်၏ 

အပခားရသာ ကိစ္စေပ်များေွင် ရောင်းေယ်မှုအေွက် လုိအပ်သည်ဟု ယူဆပါက ကိစ္စေစခ်ုချင်း အလိက်ု 

အိပ်ချိနး်မ ှလုိအပ်သလုိ စစီဉ်ရဆာင်ေွက်ပခငး်ကုိ ပပုလုပန်ိငု်သည်။  

ပဖည့်စွက်ပပဌာန်းချက် 

ဤလုပင်နး်စည်းမျဉ်းများကုိ၂၀၁၅ ခုနစ ်ရအာက်ေုိဘာလ ၃၀ ေက် ရနမ့ှစ၍ ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်မည်။ 

 


