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ခရစယ်ာန်ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေ 

[၁၈၇၂ ခိုနစှ၊် အနိဒယိအက်ဥပဒေအမှတ ်၁၅] 

(၁၈၇၂ ခိုနစှ၊် ဇူလိိုငလ် ၁၈ ရက်) 

 

နိေါန််း 

၁။ * * * * 

၂။ * * * * 

အနက်အဓိပပာယ် ဖွင ဆ်ိိုမခင််းအပိိုေ ်

၃။ ဤအက်ဥပဒေတွင ်အဒ ကာင််းအရာနငှ မ်ဖစဒ်စ၊ ဒ ှှေ့ဒနာက်စကာ်းစပ်နငှ မ်ဖစဒ်စ ဆန  က်ျငခ်ျက် တစစ် ိုတစရ်ာ မ ှိလျှင-် 

“အင်္ဂလကိန်အသင််းဒတာ်”ဆိိုသည်မာှ ဥပဒေအရ တည်ဒထာငထ်ာ်းဒသာ အင်္ဂလန ်အသင််းဒတာ်ကိို ဆိိုလိိုပပ ်း ယင််းနငှ  ်

သက်ဆိိုငသ်ည်ကိို ဆိိုသည်။ 

“စဒကာော့တလန်အသင််းဒတာ်” ဆိိုသညမ်ှာ ဥပဒေအရ တည်ဒထာငထ်ာ်းဒသာ စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ်ကိို ဆိိုသည်။ 

“ဒရာမအသင််းဒတာ်” နငှော့ ်“ရိိုမန်ကက်သလစ”် ဆိိုသညမ်ှာ  ဒရာမ ပိုပ်ရဟန််းမင််းကက ်းကိို မိမိတိို  ၏ သာသနာပိိုငအ်မဖစ ်

သဒ ာထာ်းသမူျာ်း၏ အသင််းဒတာ်ကိို ဆိိုလိိုပပ ်း ယင််းနငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည်ကိို ဆိိုသည်။ 

“ဘိုရာ်းဒက ာင််း” ဆိိုသည်မှာ ဒယ ိုယျအာ်းမဖင  ်ခရစယ်ာန ်ာသာဝငအ်မျာ်း ဝတ်မပြုရန ်ဝတ်မပြုဒကျာင််းငယ် သိို  မဟိုတ် 

အမခာ်း အဒဆာက်အအ ိုလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

“အရွယမ်ဒရာကသ်”ူ ဆိိုသညမ်ှာ မိုဆိို်းဖိို သိို  မဟိုတ် မိုဆိို်းမ မဟိုတ်လျှင ်အသက်နစှဆ်ယ ်တစန်စှ ်မမပည ်ဒသ်းဒသာ သကူိို 

ဆိိုသည်။ 

“ခရစယ်ာန်မ ာ်း” ဆိိုသည်မှာ ခရစယ်ာန ်ာသာ ကိို်းကွယ်ယ ို ကည်ဒသာသမူျာ်းကိို ဆိိုလိိုပပ ်း “နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန”် 

ဆိိုရာတွင ်အနိဒယိ သိို  မဟိုတ် ပါကစစတန ်သိို  မဟိုတ ်မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် ၏ နိိုငင် ရင််းသာ်းမျာ်းမှ 

ဆင််းသက်လာဒသာ ခရစယ်ာနမ်ျာ်း မဖစပ်ပ ်း ခရစယ်ာန ်ာသာကိို ဒမပာင််းလဲ ကိို်းကွယ်လာ ကသမူျာ်းလည််း 

ပါဝငသ်ည်။ 

“ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််း မှတပ် ိုတငအ်ရာရိှခ ျုပ်” ဆိိုသည်မာှ ဤအကဥ်ပဒေအရ ခန  အ်ပ်ထာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်ကိို ဆိိုသည်။ 

အပိိုင််း (၁) 

ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်းကိို ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီဒဆာငရွ်ကဒ်ပ်းနိိုငသ်မူ ာ်း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို အက်ဥပဒေအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်မခင််း 
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၄။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်လိိုသ ူနစှဦ််းစလ ို်း သိို  မဟိုတ် တစဦ််းသည် ခရစယ်ာန(်မျာ်း) မဖစပ်ါက ဒအာကပ်ါပိုေမ်တွင ်

မပဋ္ဌာန််းထာ်းချက်မျာ်းအရ ဝိနည််းနငှ် အည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ ထိို  မပင ်အဆိိုပါ မပဋ္ဌာန််းချက်အရ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  မဒဆာငရွ်က်ဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းသည် ပျက်မပယ် ဒစရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းနိိုငသ်မူျာ်း 

၅။ မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် တွင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို - 

(၁) သာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ်အမဖစ ်သကိခာတငထ်ာ်းသ ူတစဦ််းဦ်းက ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း။ သိို  ရာတွင ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို အသင််းဒတာ်၏ အမှုဒတာ်ဒဆာငက် စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ ဝိနည််းဒတာ်အရ ကျင််းပဒသာ 

အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ  ထ ို်းစ မျာ်းအရ ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(၂) စဒကာ တလနအ်သင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းတစဦ််းဦ်းက ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း။  သိို  ရာတွင ်

အခမ််းအနာ်းမဖင  ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ်၏ စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ ဝိနည််းဒတာ်အရ ကျင််းပဒသာ 

အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ ထ ို်းစ မျာ်းအရ ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုငစ်ငရ်ထာ်းဒသာ  ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာင ်တစဦ််းဦ်းက ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း။ 

(၄) ဤအက်ဥပဒေအရ ခန  အ်ပ်ထာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှ တစဦ််းဦ်း မဖစဒ်စ၊ 

ယင််း၏ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွငမ်ဖစဒ်စ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း။ 

(၅) နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်း အချင််းချင််း ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်မျာ်းကိို 

ထိုတ်ဒပ်းရန ်ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုငစ်င ်ရထာ်းသ ူတစဦ််းဦ်းက ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း။ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း ဒဆာငရွ်က်ရန ်ခငွ မ်ပြုမခင််းနငှ  ်မပနလ်ည်ရိုပ်သမိ််းမခင််း 

၆။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် အမိန  ဒ် ကာ်မငာစာမဖင  ်မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် အတွင််း ဝိနည််းနငှ  ်အည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း 

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ် ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငမ်ျာ်းကိို လိိုငစ်ငမ်ျာ်း ထိုတ်ဒပ်း နိိုငသ်ည်။ အလာ်းတ ူအမိန  ဒ် ကာ်မငာစာ 

ထိုတ်မပန၍် အဆိိုပါလိိုငစ်ငမ်ျာ်းကိို ရိုပ်သမိ််း နိိုငသ်ည်။ 

ထိမ််းမမာ်း မခင််း မှတ်ပ ိုတင ် အရာ ှိမျာ်း 

၇။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ထမိ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှချြုပ်နငှ  ်မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်း တိို  ကိို ခန  အ်ပ်ရမည်။ 

နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ခရစယ်ာနတ်စဦ််း သိို  မဟိုတ် အမျာ်းကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်းအမဖစ ်

အမည်မဖင မ်ဖစဒ်စ၊ ယင််းအချိနတ်ွင ်ှိဒသာ ရ ို်းတစရ် ို ်းရ ို ်း၏ ရာထူ်းအဒလျာက်မဖစဒ်စ ခန  အ်ပ်နိိုငသ်ည်။ 

ဝါရငော့ထ်မ်ိ်းမမာ်းမခင််း မှတပ် ိုတငအ်ရာရိှ 

မည်သည ်ခရိိုငတ်ွငမ်ဆိို ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတစဦ််းထက် ပိို ှိပါက နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ယင််းတိို  အနက် 

တစဦ််းကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိကက ်းအမဖစ ်ခန  အ်ပ်ရမည်။ 

ရာဇဝတ ်တရာ်းသကူကီ်းက ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််း မှတပ် ိုတငအ်ရာရိှအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရမညော့အ်ခ ိန ်
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ခရိိုငတ်စခ်ိုတွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတစဦ််းသာ ှိပပ ်း အဆိိုပါ မတှ်ပ ိုတင ်အရာ ှိသည ်ထိိုခရိိုင၌် မ ှိဒသာအခါ 

သိို  မဟိုတ် ဖျာ်းနာဒသာအခါ သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ လိုပ်ငန််း ယာယ  လစလ်ပ်ဒနဒသာအခါ ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းက ထိိုသိို   

ပျက်ကွက်၊ ဖျာ်းနာ၊ ယာယ လစလ်ပ်ဒသာ ကာလအတွင််းထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိအမဖစ ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၈။ * * * * 

နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနအ်ချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်မျာ်း ထိုတ်ဒပ်းရန ်ပိုင်္္ိြုလ်မျာ်းကိို 

လိိုငစ်ငမ်ျာ်းဒပ်း အပ်မခင််း 

၉။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် မည်သည  ်ခရစယ်ာနတ်စဦ််းကိိုမဆိို အမည်အာ်းမဖင  ်မဖစဒ်စ၊ ယင််းအချိနတ်ွင ်ှိဒသာ 

ရ ို်းတစရ် ို ်းရ ို ်း၏ ရာထူ်းအဒလျာက်မဖစဒ်စ နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစ်ယာနမ်ျာ်း အချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းဒသာ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတမ်ျာ်းကိို ထိုတ်ဒပ်းနိိုငဒ်သာ အခငွ  ်အာဏာ  ှိသည  ်လိိုငစ်ငထ်ိုတ်ဒပ်းနိိုငသ်ည်။ 

နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် မည်သည ်လိိုငစ်ငက်ိိုမဆိို ရိုပ်သမိ််းနိိုငသ်ည်။ ထိို  မပင ်ထိိုသိို   ထိုတ်ဒပ်းမှု တိိုင််း သိို  မဟိုတ် 

ရိုပ်သမိ််းမှုတိိုင််းကိို မပနတ်မ််းတွင ်ထည ်သငွ််းဒ ကညာရမည်။ 

[အကယ်၍ ဤပိုေမ်အရ လိိုငစ်င ်ှိဒသာသ ူတစဦ််းက အပိိုင််း ၆ အရ မည်သည ် ထိမ််းမမာ်းမှုကိိုမဆိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အကျိြု်းသက်ဒရာက်ဒစမခင််း သိို  မဟိုတ် ယင််းတွင ်

ဒဖာ်မပထာ်းသကဲ သိို   မည်သည ်အဒထာက်အထာ်း လက်မှတက်ိိုမဆိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််းသည် အဆိိုပါ ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်သ ူသိို  မဟိုတ်  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အကျိြု်းသက်ဒရာက် ဒစသထူဲမှ တစဦ််းက 

ထိိုသိို  ဒဆာငရွ်က်ချိနတ်ွင ်ခရစယ်ာနတ်စဦ််း မဟိုတ်ဒ ကာင််း သလိျက်နငှ  ်ဒဆာငရွ်က်မခင််းမဖစလ်ျှင ်ယင််း၏ လိိုငစ်ငက်ိို 

ပယ်ဖျက်ရမည်။ ထိို  မပင ်ပိုေမ် ၇၃ အရ မပစမ်ှုကိို ကျ ်းလွနမ်ခင််းအတွက် အမပစ ်ှိသည်ဟို မှတ်ယူရမည ်အမပင ်

ယင််းပိုေမ်အရ အမပစ ်ဒပ်းမခင််းကိိုလည််း ခ ရမည်။] 

အပိိုင််း ၂ 

ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်းကိို ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီဒဆာငရွ်က်နိိုငဒ်သာ အခ ိန်နငှော့ ်ဒနရာ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ရန ်အချိန ်

၁၀။ ဤအက်ဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို န နက်(၆) နာရ  မ ှည (၇) နာရ အတွင််း 

ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

ခခင််းခ က်မ ာ်း 

သိို  ရာတွင ်ဤပိုေမ်ပါ မည ်သည ်အချက်မျှ ဒအာက်ပါတိို  နငှ  ်သက်ဆိိုငမ်ခင််းမ ှိဒစရ- 

(၁) အင်္ဂလိကန ်အသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းက မနက် (၆) နာရ မှ ည(၇)နာရ  အတွင််း မဟိုတ်  ဲ

အမခာ်းမည်သည ်အချိနတ်ွငမ်ဆိို အင်္ဂလိကနသ်ာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ် သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ကိိုယ်စာ်းလှယ်ဒတာ်၏ 

တာဝနအ်ရနငှ  ်တ ဆပ်ိတ ို်းခပ်နှပ်ိ၍ ယင််းအာ်း ခငွ မ်ပြုထာ်းဒသာ အထူ်းလိိုငစ်ငအ်ရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ို၊ သိို  မဟိုတ် 
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(၂) ဒရာမအသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းက ည ခိုနစ ်နာရ  မှ မနက် ဒမခာက် နာရ အတွင််း ရိိုမနက်က်သလစ ်

ဆရာဒတာ်၏ သာသနာပိိုငန်ယ် သိို  မဟိုတ ်ယင််း၏ သာသနာ နယ်ခွတဲစခ်ိုတွင ်

ထိို ိုန််းဒတာ်ကက ်းကိိုယ်စာ်းဒဆာငရွ်က်ရန ်အဒထွဒထွ လိိုငစ်င ်သိို  မဟိုတ် အထူ်းလိိုငစ်င ်လက်ခ ရ ှိထာ်းဒသာ 

သကူ သိို  မဟိုတ် ထိိုလိိုငစ်ငက်ိို ခငွ မ်ပြုရန ်အခငွ အ်ာဏာ ိှဒသာ အလာ်းတူ  ိုန််းဒတာ်ကက ်းထ မှ ခငွ မ်ပြုချက်ရ ိှဒသာ 

သကူ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ို၊ သိို  မဟိုတ် 

(၃) စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းတစဦ််းက စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ် ၏ စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ 

ဝိနည််းဒတာ်နငှ အ်ည  ကျင််းပဒသာ အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ အခမ််း အနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ ထ ို်းစ မျာ်းအရ 

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာထိမ််းမမာ်းမခင််း တစခ်ို။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း အခမ််းအနာ်း ဒဆာငရွ်က်ရန ်ဒနရာ 

၁၁။ အဆိိုပါဒနရာမှ အတိိုဆ ို်းလမ််းမဖင  ်ငါ်းမိိုငအ်တွင််း  ိုရာ်းဒကျာင််းမ ိှခဲ လျှင ်သိို  မဟိုတ် 

အင်္ဂလိကနသ်ာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ် သိို  မဟိုတ ်ယင််း၏ကိိုယ်စာ်းလ ဲအပ်မခင််းခ ရသ၏ူ တာဝနအ်ရနငှ  ်တ ဆိပ်တ ို်းရိိုက်နှပ်ိ၍ 

ယင််းအာ်း ခငွ မ်ပြုထာ်းဒသာ အထူ်းလိိုငစ်ငအ်ရ ဒဆာငရွ်က်မခင််းမဟိုတ်လျှင ်အင်္ဂလိကနအ်သင််းဒတာ်မှ မည ်သည  ်

 ိုန််းဒတာ်ကက ်းကမျှ ယင််းဒနရာတွင ်အင်္ဂလိကန ်အသင််းဒတာ် မျာ်း ပ ိုစ အရ သာမနအ်ာ်းမဖင  ်

ဝတ်မပြုဆိုဒတာင််းဒလ  ှိဒသာ  ိုရာ်းဒကျာင််း မဟိုတ်ဒသာ အမခာ်း တစဒ်နရာတွင ်မည ်သည ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုမျှ ဒဆာငရွ်က် မဒပ်းရ။ 

အထ်ူးလိိုငစ်င ်အတကွ်အခဒ က်းဒင ွ

အဆိိုပါ အထူ်းလိိုငစ်ငအ်တွက် သာသနာပိိုငန်ယ်၏မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် အဆိိုပါ   ိုန််းဒတာ်ကက ်းက အခါအာ်းဒလျာ်စွာ 

သတ်မှတ်နိိုငသ်ည ်အဆိိုပါ အခဒ က်းဒငကွိို ဒတာင််းခ  နိိုငသ်ည်။ 

အပိိုင််း ၃ 

ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုငစ်ငရ်ရိှထာ်းသညော့  ်ဘာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငမ် ာ်းက ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီ

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်း 

ရည်ရွယ်ထာ်း သည ထ်ိမ််းမမာ်း မခင််းအတွက် အဒ ကာင််း  ကာ်းစာ 

၁၂။ ဤအက်ဥပဒေအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်လိိုငစ်င ်ရ ှိထာ်းဒသာ 

 ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငတ်စဦ််းသည် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမှုတစခ်ို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ် က ရွယ်သည ်အခါ 

ထိမ််းမမာ်းမည ်သထူဲမ ှတစဦ််းသည် ဒနာက်ဆက်တွ ဲပထမဇယာ်းပါ ပ ိုစ အတိိုင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို စာမဖင ဒ်ရ်းသာ်း၍ 

ဒပ်းပိို  ရမည်။ သိို  မဟိုတ ်အလာ်းတူ အကျိြု်းသက်ဒရာက် ဒစရန ်သ ူသိို  မဟိုတ် သမူက ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

ဒဆာငရွ်က်ဒစလိိုဒသာ ခရစယ်ာန ် ိုန််းဒတာ်ကက ်းထ  ဒအာက်ပါအချက်မျာ်းကိို ဒဖာ်မပ၍ ဒပ်းပိို  ရမည်- 

(က) ထိမ််းမမာ်းရန ်က ရွယ်သည ်သတူစဦ််းစ ၏အမည် မျိြု်းရိို ်းအမည်၊ အလိုပ်အကိိုင ်သိို  မဟိုတ် အဒမခ အဒန 

(ခ) ယင််းတိို  တစဦ််းစ ၏ ဒနထိိုငရ်ာအရပ် 

(င်္) ယင််းတိို  ၏ဒနရာတွင ်ယင််းတိို   တစဦ််းစ က မည်မျှ ကာ ှညစ်ွာ ဒနထိိုငခ်ဲ  ကသည်၊ နငှ  ်
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(ဃ) ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်လိိုဒသာ  ိုရာ်းဒကျာင််း သိို  မဟိုတ် ဒနအမိ်၊ 

သိို  ရာတွင၊် အကယ်၍ အဆိိုပါသနူစှဦ််းမှ တစဦ််းသည် အဒ ကာင််း ကာ်းစာတွင ်ဒဖာ်မပ ထာ်းဒသာဒနရာ၌ တစလ်ထက်ပိို၍ 

ဒနထိိုငခ်ဲ ပပ ်း မဖစပ်ါက သ ူသိို  မဟိုတ် သမူသည် ယင််းဒနရာတငွ ်တစလ်နငှ အ်ထက် ဒနထိိုငခ်ဲ ဒ ကာင််း ဒဖာ်မပနိိုငသ်ည်။ 

အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်း စာကိိုအမျာ်းသ ိှိရန ်ဒ ကညာမခင််း 

၁၃။ အကယ်၍ ထိမ််းမမာ်းလိိုသတူိို  က သ ်းမခာ်း  ိုရာ်းဒကျာင််းတစခ်ိုတွင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်း လိိုဒ ကာင််း 

 က ရွယ်ထာ်း ကပပ ်း အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ရ ှိဒသာ  ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာင ်ကလည််း ယင််း ိုရာ်းဒကျာင််းသိို   

ဝငဒ်ရာက်ဒဆာငရွ်က်ခငွ  ိှ်သမူဖစပ်ါက သသူည်အဆိိုပါ  ိုရာ်းဒကျာင််း၏ မမငသ်ာဒသာဒနရာမျာ်းတွင ်အဆိိုပါ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ကပ်ထာ်းဒစရမည်။ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို မပန်လည် ဒပ်းပိို ော့မခင််း သိို ော့မဟိုတ ်လ ွှဲဒမပာင််းဒပ်းမခင််း 

သိို  ရာတွင ်အကယ်၍ ထိို အမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် ယင််း ိုရာ်းဒကျာင််းသိို   ဝငဒ်ရာက် ဒဆာငရွ်က်ခငွ  ်မ ှိသမူဖစပ်ါက 

ယင််းကိို အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းသထူ  ယင််းစာကိို မပနဒ်ပ်းအပ် မခင််းကိိုမဖစဒ်စ ယင််း ိုရာ်းဒကျာင််းတွင ်

ဒဆာငရွ်က်ပိိုငခ်ငွ  ိှ်ဒသာ အမခာ်း အမှုဒတာ်ဒဆာငထ်  အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ဒပ်းအပ်မခင််းကိိုမဖစဒ်စ 

ဒရွ်းချယ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ အထက်ဒဖာ်မပပါ အတိိုင််း  ိုရာ်းဒကျာင််း၏ မမငသ်ာဒသာ ဒနရာမျာ်းတွင ်

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ကပ်ထာ်းဒစရမည်။ 

ကိိုယ်ပိိုငဒ်နအမိ် တွငရ်ည်ရွယ် ထာ်းသည ်ထိမ််း မမာ်းမခင််းအ တွက်အဒ ကာင််း  ကာ်းစာ 

၁၄။ အကယ်၍ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို သ ်းသန  ဒ်နအမိ်တွင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ရန ် က ရွယ်ပါက ပိုေမ် ၁၂ တွင ်

သတ်မှတ်ထာ်းဒသာအဒ ကာင််း ကာ်းစာ ရ ှိသည ်  ာသာဒရ်း အမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် အဒ ကာင််း ကာ်း စာကိို 

ခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဆက်လက်ဒပ်းပိို  ရပပ ်း ထိိုအရာ ှိက ယင််းရ ို ်း၏ မမငသ်ာဒသာ ဒနရာမျာ်းတွင ်

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ကပ်ထာ်းဒစရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမည  ်သတူစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက် သမူဖစသ်ည ်အခါ ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒ ကာင််း ကာ်း စာမိတတ  ကိို 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဒပ်းပိို  မခင််း 

၁၅။ ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်သ ူတစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက်သမူဖစပ်ါက ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ရ ှိဒသာ 

အမှုဒတာ်ဒဆာငတ်ိိုင််းသည် ပိုေမ် ၁၃ ၏ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ ထိိုစာကိို လက်ခ ရ ှိ ပပ ်းဒနာက် နစှဆ်ယ်ဒလ်းနာရ အတွင််း 

မပနမ်ဒပ်းလျှင ်စာတိိုက်မှမဖစဒ်စ၊ အမခာ်းနည််းမဖင  ်မဖစဒ်စ ခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို ဒပ်းပိို  ရမည်။ သိို  မဟိုတ ်အကယ်၍ ထိိုခရိိုငတ်ွင ်မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတစဦ််းထကပိ်ို၍ 

 ှိလျှင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိကက ်းထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

အဒ ကာင််း ကာ်း စာရ ှိပါက ဒဆာငရွ်က်ရ မည ်လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််း 

၁၆။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှ ိသိို  မဟိုတ် ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိကက ်း သည်ကိစစရပ်ကိိုလိိုက်၍ 

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို လက်ခ ရ ှိသည ်အခါ ယင််း၏ရ ို်းအတွင််း မမငသ်ာဒသာ ဒနရာမျာ်းတွင ်ကပ်ထာ်းရမည။် 

ထိို  ဒနာက် ယင််းအဒ ကာင ်ကာ်းစာမိတတ  ကိို ယင််းခရိိုငအ်တွင််း ှိ အမခာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်းထ  
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တစဒ်စာငစ်  ဒပ်းပိို  ရမည။် ထိိုသမူျာ်းကလည််း အထက်ည န ်ကာ်းသည ် နည််းလမ််းအတိိုင််း အလာ်းတ ူအမျာ်းသ ိှိနိိုငရ်န ်

ဒ ကညာရမည်။ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာဒပ်းပိို  ဒ ကာင််း အဒထာက်အထာ်း လက်မတှ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းနငှ  ်ဒ ကညာချက် မပြုလိုပ်မခင််း 

၁၇။ အထက်တွင ်ဆိိုခဲ ဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်သဒ ာတူဒသာ သိို  မဟိုတ် ရည်ရွယ်ဒသာ 

 ာသာဒရ်း အမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းအပ်မခင််း ခ ရဒသာသကူ သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ကိိုယ်စာ်း 

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်လိိုအပ်သကူ ဤမ ှဒနာက်တွင ်လိိုအပ်ဒသာ ဒ ကညာချက်ကိို ထိုတ်မပနရ်နအ်လိို  ငာှ ထိမ််းမမာ်းရန ်

 က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းကိို ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ ထိုတ်ဒပ်းပပ ်းဒ ကာင််းနငှ  ်အဆိိုပါ ဒ ကညာချက်ကိို ထိုတ်မပန ်

ပပ ်းဒ ကာင််း အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ယင််းက တာဝနယ်ူ၍ ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ 

ခခင််းခ က ်

သိို  ရာတွင-် 

(၁) ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို လက်ခ ရ ိှဒသာဒန  မှဒနာက် ဒလ်းရက် ကိုနဆ် ို်းသည ်တိိုငဒ်အာင ်

မည်သည ် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ကိိုမျှ ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ 

(၂) မည်သည ်အတွက် ထိိုသိို   အဒထာက်အထာ်းလကမ်ှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုဒ ကာင််း ဥပဒေနငှ ည် ဒသာ 

အဟန  အ်တာ်း မ ှိဒ ကာင််းကိို ထိိုသဒူကျနပ်ဒစရန ်မပသမခင််း မမပြုရ။ ထိို  မပင ်

(၃) ဤမှဒနာက်တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းသည ် နည််းလမ််းအတိိုင််း ယင််းကိစစကိို ခငွ မ်ပြုနိိုငဒ်သာ မည်သမူျှ 

ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစထ်ာ်းမခင််း မ ှိဒ ကာင််း ဒဖာ်မပမခင််း မမပြုရ။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုမ ဒ ကညာ မခင််း 

၁၈။ ပိုေမ် ၁၇ တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ အဒထာက်အထာ်းလကမ်ှတ်ကိို ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းက 

အမှုဒတာ်ဒဆာင၏် ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်လူကိိုယ်တိိုင ်လာဒရာက၍် ဒအာက်ပါ အတိိုင််း အတိအလင််း ဒ ကညာချက်ကိို 

မပြုလိုပ်လာသည ် အချိနတ်ိိုငဒ်အာင ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််း  မမပြုရ - 

(က) သ ူသိို  မဟိုတ် သမူက ယ ို ကည်သည်မှာ အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဟန  တ်ာ်းဒသာ ဒဆွမျိြု်းဒတာ်စပ်မှု သိို  မဟိုတ ်

ထိမ််းမမာ်းလက်ထပ်၍ ဒဆမွျိြု်းဒတာ်စပ်မှု သိို  မဟိုတ ်အမခာ်းဥပဒေအရ ဟန  တ်ာ်းမှု မ ိှဒ ကာင််းနငှ  ်ယင််းတိို   နစှဦ််းစလ ို်း 

သိို  မဟိုတ် နစှဦ််းထဲမှ တစဦ််းသည် အရွယ ်မဒရာက်သမူျာ်းမဖစဒ် ကာင််း၊ 

(ခ) ကိစစရပ်ကိို လိိုက်၍ ယင််းကိစစအတွက် ဥပဒေအရ လိိုအပ်ဒသာ သဒ ာတူည ချက် သိို  မဟိုတ် သဒ ာတူည ချက်မျာ်း 

ရ ှိထာ်းပပ ်းမဖစဒ် ကာင််း၊ သိို  မဟိုတ် ထိိုသဒ ာ တူည ချက်ကိို ဒပ်းနိိုငဒ်သာ အခငွ အ်ာဏာ ိှသ ူမည်သမူျှ မပည်ဒထာငစ်ို 

မမနမ်ာ နိိုငင် အတွင််း ဒနထိိုငမ်ခင််း မ ှိဒ ကာင််း။ 

ဖခင ်သိို  မဟိုတ် အိုပ်ထိန််းသ ူသိို  မဟိုတ် မိခင၏်သဒ ာ တူည ချက် 

၁၉။ အရွယ်မဒရာက်သ၏ူ ဖခငသ်ည် သက် ှိထင ်ှာ်း ှိလျှင ်ဖခငက်၊  သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ဖခငဒ်သဆ ို်းပပ ်းမဖစလ်ျှင ်

ယင််း၏ အိုပ်ထိန််းသကူ၊ ထိိုအိုပ်ထိန််းသလူည််း မ ှိလျှင ်ထိိုအရွယ် မဒရာက်သ၏ူ မိခငက် အရွယ်မဒရာက်သ၏ူ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို သဒ ာတူည ချက် ဒပ်းနိိုငသ်ည်။ မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် အတွင််းတွင ်ထိိုသဒ ာတူည ချက်ကိို 
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ဒပ်းနိိုငခ်ငွ  ိှ်သ ူမည်သမူျှ ဒနထိိုငမ်ခင််း မ ှိဒသာအခါမှတစပ်ါ်း အလာ်းတူ ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် ထိိုသဒ ာတူည ချက်ကိို 

ရယူရန ်လိိုအပ်ဒစရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ ်ဒပ်းမခင််းကိို အဒ ကာင််း ကာ်း စာမဖင တ်ာ်းမမစ ်ရနအ်ခငွ အ်ာဏာ 

၂၀။ ပိုေမ် ၁၉ အရ ထမိ််းမမာ်းမခင််းအတွက် လိိုအပ်ဒသာ သဒ ာတူည ချက်ကိို ဒပ်းခငွ  ိှ်သတူိိုင််း သည် အမှုဒတာ်ဒဆာငက် 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုမ  မည်သည  ်အချိန၌်မဆိို ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငထ်  စာမဖင ဒ်ရ်းသာ်း 

အဒ ကာင််း ကာ်းလျက် အထက်တွင ်ဆိိုခဲ သည ်အတိိုင််း အခငွ ဒ်ပ်းနိိုငဒ်သာ သ ူသိို  မဟိုတ် သမူ၏ အမည်၊ 

အတည်တကျဒနထိိုငဒ်သာ အရပ်နငှ  ်ရာထူ်းအဆင န်ငှ  ်ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်ဒသာသ ူနစှဦ််းအနက် တစဦ််းဦ်းနငှ  ်မည်သိို   

ဒတာ်စပ်ပ ို စသည်တိို  ကိို ဒရ်းသာ်းဒဖာ်မပလျက် အမှုဒတာ်ဒဆာငက် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို 

တာ်းမမစခ်ငွ  ိှ်သည်။ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာရ ှိပါက ဒဆာငရွ်က်ရမည  ်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း 

၂၁။ အကယ်၍ ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို လက်ခ ရ ှိပါက ယင််း၏ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတက်ိို 

ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ ထိိုတာ်းမမစခ်ျက်ကိို စစဒ်ဆ်းမခင််း မမပြုမ  အမှုဒတာ်ဒဆာင၏် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို 

တာ်းမမစသ်သူည် ထိိုသိို   တာ်းမမစမ်ခင််းအတွက် ဥပဒေအရ အခငွ အ်ာဏာ မ ှိဒ ကာင််း ဒကျနပ်လျှင ်သိို  မဟိုတ် 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ဒပ်းပိို  သကူ အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို မပနလ်ည်ရိုပ်သမိ််းသည်အထ ိထိိုဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ 

အရွယ်မဒရာက်သ ူကိစစတွင ်အဒထာက်အထာ်း လကမ်ှတ်ထိုတ် ဒပ်းမခင််း 

၂၂။ ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်သနူစှဦ််းအနက် တစဦ််းဦ်းသည် အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစသ်ည ်အခါ ပိုေမ် ၁၉ အရ 

ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် လိိုအပ်ဒသာ သဒ ာတူည ချက်ကိို ဒပ်းနိိုငသ်၏ူ သဒ ာဆနဒကိို ဒကျနပ်မခင််း မ ှိလျှင ်

ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် ထိမ််းမမာ်း လိိုဒ ကာင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို လက်ခ ရ ိှသည ်ဒန  မှ ဆယ ်ဒလ်းရက် 

ကိုနဆ် ို်းသည ်တိိုငဒ်အာင ်ထိို အဒထာက်အထာ်းလကမ်ှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ 

နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်း အာ်းအဒထာက် အထာ်းလက်မတှ် မျာ်းထိုတ်ဒပ်းမခင််း 

၂၃။ ထိမ််းမမာ်းမည  ်နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနတ်စဦ််းက ထိမ််းမမာ်းလိိုဒ ကာင််း အဒ ကာင််း ကာ်း စာကိို 

 ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငထ်  ယူဒဆာငလ်ာဒသာအခါ သိို  မဟိုတ် ပိုေမ် ၁၇ အရ ထိို အမှုဒတာ်ဒဆာငထ်  

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ဒလျှာက်ထာ်းဒသာအခါ ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် 

ထိုတ်မဒပ်းမ ၊ ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန၏် ဆိိုလိိုချက်ကိို သ ိှိရနန်ငှ  ်ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ် 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်၏ အကျိြု်းသက်ဒရာက်မှုကိို နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနက် ကိစစရပ်အလိိုက ်ဒသချာစွာ 

သ ိှိဒစရမည်။ ထိို  မပင ်မဒသချာပါက ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနက် ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ ်

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို နာ်းလည်ဒစရန ်ယင််းနာ်းလည်ဒသာ  ာသာစကာ်းသိို   မပနဆ်ိိုရမည် သိို  မဟိုတ် 

မပနဆ်ိိုဒစရမည်။ 

အဒထာက် အထာ်းလက်မှတ်ပ ိုစ  
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၂၄။ ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငက် ထိုတ်ဒပ်းမည  ်အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်သည် ဒနာက်ဆက်တွ ဲေိုတိယဇယာ်းတွင ်ပါဝငဒ်သာ 

ပ ိုစ အတိိုင််း မဖစရ်မည်။ သိို  မဟိုတ် အလာ်းတူ အကျိြု်းသက်ဒရာက်မခင််း  ှိဒစရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က် ဒပ်းမခင််း 

၂၅။ ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငက် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းပပ ်းဒသာအခါ ထိိုပ ိုစ တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းသတူိို  ၏ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ သိို  မဟိုတ် အမှုဒတာ်ဒဆာငက် သင သ်ည်ထငမ်မငသ်ည ်အတိိုင််း 

အခမ််းအနာ်း ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရမည်။ 

သိို  ရာတွင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အမှုဒတာ်ဒဆာငအ်မပင ်သက်ဒသအနည််းဆ ို်း နစှဦ််း၏ ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်

ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

နစှလ်အတွင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မဒဆာငရွ်ကလ်ျှငအ်ဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ပျက်မပယ်မခင််း 

၂၆။ အထကဆ်ိိုခဲ သည ်အတိိုင််း ထိိုအမှုဒတာ်ဒဆာငက် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်း သည ်ဒန  ၏ 

ဒနာက်နစှလ်အတွင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မဒဆာငရွ်က် သည ်အခါ ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်နငှ  ်

ယင််းနငှ  ်စပ်လျဉ်းဒသာ ဒဆာငရွ်က်မှုမျာ်း အာ်းလ ို်း ( ိှခဲ လျှင)် ပျက်မပယ်ဒစရမည ်အမပင ်အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို 

အသစဒ်ပ်းပိို  လာသည ်တိိုငဒ်အာငန်ငှ  ်အထက် ဆိိုခဲ သည ်အတိိုင််း အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းသည ်တိိုငဒ်အာင ်

ထိိုဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မည်သကူမျှ ဆကလ်က် ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ 

အပိိုင််း ၄ 

ဘာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငမ် ာ်းက ဝိနည််းနငှော့အ်ညီ ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်းကိို မှတပ် ိုတငမ်ခင််း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မျာ်းကိိုမည်သည ် အခါမှတပ် ိုတင ်ရမခင််း 

၂၇။ ဤအက်ဥပဒေ၏ အပိိုင််း ၅ သိို  မဟိုတ် အပိိုင််း ၆ အရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းမှတစပ်ါ်း 

တစဦ််း သိို  မဟိုတ် နစှဦ််းစလ ို်းက ခရစယ်ာန ် ာသာကိို ယ ို ကည်ကိို်းကွယ်သမူျာ်း၏ မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် တွင ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း အာ်းလ ို်းကိို ဤမှဒနာက်တငွ ်သတ်မှတ်ဒဖာ်မပထာ်းသည ် နည််းလမ််းအတိိုင််း 

မှတ်ပ ိုတငရ်မည်။ 

အင်္ဂလိကနအ်သင််း ဒတာ်  ိုန််းဒတာ်ကက ်းမျာ်းက ဒဆာငရွ်က် ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််း 

၂၈။ အင်္ဂလိကနအ်သင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းတိိုင််းသည် ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း မှတ်ပ ိုတငက်ိို ထိန််းသမိ််းထာ်းရမည။် 

ဤအက်ဥပဒေအရ ယင််းဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို ဤအက်ဥပဒေ၏ 

တတိယဇယာ်းတွငသ်တ်မှတ်ထာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်စာရင််း မပြုလိုပ်ပပ ်း မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရမည်။ 

သာသနာပိိုငရ် ို ်းသိို   သ ို်းလတစက်ကိမ် အစ ရငခ် စာမျာ်း ဒပ်းပိို  မခင််း၊ 

၂၉။ အင်္ဂလိကနအ်သင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းတိိုင််းသည် ယင််းတာဝနယ်ူရဒသာ ဒေသ အတွင််း ှိ  ိုရာ်းဒကျာင််းတွင ်

ယင််းဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၏ မှတ်ပ ိုတငစ်ာရင််းကိို ဒရ်းသငွ််း၍မှနဒ် ကာင််း ယင််း၏ 

လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းထာ်းဒသာ အဒထာက် အထာ်း မူရင််းခွကဲိို တစန်စှလ်ျှင ်ဒလ်းကကိမ် ယင််း ိုရာ်းဒကျာင််း 
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တည် ှိရာဒေသ ှိ သာသနာပိိုငရ် ို ်း၏ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဒပ်းပိို  ရမည် သိို  မဟိုတ ်ထိိုအရပ် ဒေသတည် ှိရာဒနရာ၏ 

ကန  သ်တ်ချက်အတွင််း ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

ဒပ်းပိို ော့ဒသာ အစ ီရငခ် စာမ ာ်းတငွ ်ပါဝငမ်ညော့ ်အဒ ကာင််း အရာမ ာ်း 

ထိိုသ ို်းလတစက်ကိမ် အစ ရငခ် စာတွင ်နစှစ်ဉ ဇနန်ဝါရ လ တစရ်က်ဒန  မှ မတ်လ သ ို်းဆယ ်တစ ်ရက်ဒန  အထိလည််းဒကာင််း၊ 

ဧပပ လ တစရ်က်ဒန  မှ ဇွနလ် သ ို်းဆယ်ရက်ဒန   အထိလည််းဒကာင််း၊ ဇူလိိုငလ် တစရ်က်ဒန  မ ှစက်တင ်ာလ 

သ ို်းဆယ်ရက်ဒန   အထိ လည််းဒကာင််း၊ ဒအာက်တိို ာလ တစရ်က်ဒန  မှ  ေ ဇင ်ာလ သ ို်းဆယ ်တစရ်က်ဒန   

အထိလည််းဒကာင််း အဆိိုပါ မှတ်ပ ိုတင ်စာရင််းတွင ်ပါဝငဒ်သာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း အာ်းလ ို်း၏ ဒရ်းသငွ််းချက်မျာ်း 

ပါဝငရ်မည။် အထက်ပါ သတ်မှတ် ထာ်းဒသာကာလ တစခ်ိုစ  ကိုနဆ် ို်းပပ ်း နစှပ်တ်အတွင််း အဆိိုပါ ခရစယ်ာန ်

 ိုန််းဒတာ်ကက ်းက ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

ထိိုအစ ရငခ် စာကိို လက်ခ ရ ှိဒသာ မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည ်ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ိှချြုပ်ထ သိို   မိတတ  တစစ် ို 

ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

ဒရာမအသင််းဒတာ်  ိုန််းဒတာ်ကက ်း မျာ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်း ဒသာ ဝိနည််းနငှ  ်အည  ထမိ််းမမာ်း မခင််းမျာ်းကိို မှတ်ပ ိုတင ်မခင််းနငှ  ်

မပနလ်ည် ဒပ်းပိို  မခင််း 

၃၀။ ဒရာမအသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း 

ဒဆာငရွ်က်ဒသာ သာသနာနယ်ခွတဲစခ်ို သိို  မဟိုတ် သာသနာပိိုငန်ယ်၏ ရိိုမနက်က်သလစ ်သာသနာပိိုင ်ဆရာဒတာ်က 

ဤကိစစအလိို  ငာှ ည န ်ကာ်းမခင််းခ ရသသူည် ည န ်ကာ်းသည ်ပ ိုစ အတိိုင််း မှတ်ပ ိုတငရ်မည်။ အဆိိုပါ ပိုင်္္ိြုလ်က လွနခ်ဲ ဒသာ 

သ ို်းလအတွင််း ယင််းက မှတ်ပ ိုတငဒ်ပ်းခဲ ဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း အာ်းလ ို်း ဒရ်းသငွ််းထာ်းဒသာ အစ ရငခ် စာကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်၁ ထ  သ ို်းလ တစက်ကိမ ်ဆက်လက်ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ် ခရစယ်ာန ်ိုန််း ဒတာ်ကက ်းမျာ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း မျာ်းကိို 

မှတ်ပ ို တငမ်ခင််းနငှ  ်မပန ်လည်ဒပ်းပိို  မခင််း 

၃၁။ စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းတိိုင််းသည် ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၏ မှတ်ပ ိုတငက်ိို ထိန််းသမိ််းထာ်းရမည်။ 

ဤအက်ဥပဒေအရ ယင််းတိို   ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို ဤအက်ဥပဒေ၏ 

တတိယဇယာ်းတွင ်သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်စာရင််း မပြုလိုပ်ပပ ်း မှတ်ပ ိုတငရ်မည။် အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို 

ပိုေမ် ၂၉ တွင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ်အတိိုင််း စဒကာ တလန ိှ် အသင််းဒတာ်၏ဝါဒတာ်ရတာဝနခ်  ိုန််းဒတာ်ကက ်းမှ တစဆ်င  ်

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်၁ ထ သိို   သ ို်းလတစက်ကိမ် ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

မူရင််းခွ ဲနစှဒ်စာင ်မပြုလိုပ်၍ မှတ်ပ ိုတငရ်န ်လိိုအပ်သည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း 

၃၂။ သာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ်အမဖစ ်သကိခာတငထ်ာ်းဒသာသ၊ူ သိို  ဒသာ် အင်္ဂလိကန၏် သိို  မဟိုတ် ဒရာမ အသင််းဒတာ်၏ 

 ိုန််းဒတာ်ကက ်း မဟိုတ်ဒသာ်လည််း  ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာင ်ခန  အ်ပ်မခင််းခ ရ ဒသာသ ူသိို  မဟိုတ် ဤအက်ဥပဒေအရ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််း လိိုငစ်င ်ရ ှိထာ်းဒသာ  ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငက် ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ပပ ်းသည်နငှ  ်ချက်ချင််း သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်စာရင််း မပြုလိုပ်ပပ ်း 
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မူရင််းခွမဲဖင  ်မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရမည်။ (ဆိိုလိိုသည်မှာ) ထိိုကိစစအလိို  ငာှ ယင််းထိန််းသမိ််းထာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်တွင ်ဤအက်ဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲ စတိုတထ  ဇယာ်းတွင ်သတ်မှတထ်ာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်

စာရင််းမပြုလိုပ်ပပ ်း ထိန််းသမိ််းထာ်း ှိရမည်။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတပ် ိုတင ်စာအိုပ်တွင ်ပူ်းတွဲထာ်း ှိဒသာ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို လက်ခ  မဖတ်ပိိုင််းအမဖစ ်ထာ်း ှိရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၏ ဒရ်းသငွ််း ချက်မျာ်းကိို လက်မှတ်ထိို်း၍ မနှက်နဒ် ကာင််း အတည်မပြုမခင််း 

၃၃။ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်နငှ  ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် နစှခ်ိုစလ ို်းတွင ်အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုဒရ်းသငွ််းပပ ်း၊ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသကူ လက်မှတ်ဒရ်းထိို်း ရမည်။ ထိို  ဒနာက ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မပြုသနူစှဦ််းက လက်မှတ် ဒရ်းထိို်းရမည်။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသနူငှ  ်

ထိမ််းမမာ်းသနူစှဦ််းမှတစပ်ါ်း ယ ို ကညထ်ိိုက်ဒသာ သက်ဒသ နစှဦ််းကမှနဒ် ကာင််း လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းရမည်။ အဆိိုပါ 

ဒရ်းသငွ််းမှုတိိုင််းကိို စာအိုပ်၏ အစမှ အဆ ို်း အစဉအတိိုင််း မပြုလိုပ်ရမည်။ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် န ပါတ်မာှလည််း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်စာအိုပ်တွင ်ဒရ်းသငွ််းချက်နငှ  ်ကိိုက်ည ရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဒပ်းပိို  မခင််း၊ မိတတ  ကူ်း၍ မတှ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ ချြုပ်ထ  

ဒပ်းပိို  မခင််း 

၃၄။ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသသူည် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်စာအိုပ်မ ှ

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ချက်ချင််း သ ်းမခာ်းမပြုလိုပ်၍ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ချိနမ်ှ 

တစလ်အတွင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ရာ ဒေသ၏ခရိိုင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  

ဒပ်းပိို  ရမည်။  သိို  မဟိုတ် ထမိ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ တစဦ််းထက် ပိို ှိပါက 

ဝါရင ဒ်သာထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ ထိိုသကူ ထိိုအဒထာက်အထာ်း လကမ်ှတ်ကိို 

ယင််းကိစစအလိို  ငာှ ယင််းထ တွင ်ထိန််းသမိ််းထာ်းဒသာ စာအိုပ်အတွင််းသိို   ကူ်းဒရ်းဒစရမည်။ တစလ်အတွင််း 

ယင််းလက်ခ ရ ှိဒသာ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်အာ်းလ ို်း၌ ဤမှဒနာက်တွင ်လိိုအပ်သည ်အတိိုင််း န ပါတ်တပ်၊ 

လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းပပ ်း ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်ထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတမ်ျာ်း၏ မိတတ  မျာ်းကိို ဒရ်းသငွ််းမခင််းနငှ  ်န ပါတ်စဉတပ်မခင််း 

၃၅။ ထိိုမိတတ  မျာ်းကိို အဆိိုပါ စာအိုပ်တွင ်အစမှအဆ ို်း အစဉလိိုက် ဒရ်းသငွ််းရမည်။ ကူ်းယူဒသာ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်၏ န ပါတ်အတိိုင််း ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်တစခ်ိုစ ကိို 

ယင််းလက်ခ ရ ှိသည ် အစ အစဉအတိိုင််း အဆိိုပါ စာအိုပ်၌ အဆိိုပါမိတတ  ကိို ဒရ်းသငွ််းရာတွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက ဒရ်းသငွ််းဒသာ န ပါတ်အတိိုင််း ဒဖာ်မပလျက် ဒရ်းသငွ််းရမည်။ 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်ကိို န ပါတ်ဒရ်းသငွ််း မဖည ်စွက်ပပ ်း မှတ်ပ ို တငအ်ရာ ှိချြုပ်ထ  ဒပ်းပိို  မခင််း 

၃၆။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် စာအိုပ်တွင ်ဒရ်းသငွ််းဒသာ ဒနာက်ဆ ို်းဒဖာ်မပသည ် န ပါတ်ကိို 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်တွင ်မဖည ်စွက်ဒဖာ်မပပပ ်း ယင််း၏ လက်မှတ် သိို  မဟိုတ ်လက်မှတ်တိို ဒရ်းထိို်းကာ လစဉ 

လကိုနသ်ည ်အခါ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်၁ထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ 
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နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာန ်အချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််း 

၃၇။ နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနအ်ချင််းချင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အဆိိုပါပိုေမ် ၅ ၏ ပိုေမ်ခွ ဲ(၁)၊ (၂) သိို  မဟိုတ် (၃) 

တွင ်ရည်ည န််းထာ်းသကဲ သိို    ိုန််းဒတာ်ကက ်း သိို  မဟိုတ်  ာသာဒရ်းအမှုဒတာ် ဒဆာငမ်ျာ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရာတွင ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသသူည် ပိုေမ် ၂၈ မှ ၃၆ အထိ ယင််းပိုေမ် နစှခ်ိုစလ ို်း အပါအဝင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ် 

နည််းလမ််းမျာ်းအတိိုင််း ဒဆာငရွ်က် ရမည ်အစာ်း သ ်းမခာ်း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်တွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မှတ်ပ ိုတငခ်ဲ လျှင ်

ယင််းစာအိုပ် ကိုနဆ် ို်းဒအာင ်မဖည ်သငွ််းပပ ်း လ ိုမခ ြုစွာ ထိန််းသမိ််းထာ်းရမည်။ သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ယင််းသည် ထိိုစာအိုပ် 

မကိုနမ်  ယင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းခဲ ဒသာ ခရိိုငမ်ှ ထွက်ခာွသာွ်းရလျှင ်ထိိုခရိိုငတ်ွင ်ယင််း၏ 

တာဝနမ်ျာ်းကိို ဆက်ခ ဒဆာငရွ်က်မည ်သကူ ထိိုကဲ သိို   ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်ရန ်အပ်နှ ခဲ ရမည်။ 

မှတပ် ိုတငစ်ာအိုပ် ထန်ိ်းသမ်ိ်းမခင််းနငှော့ ်စမီ ခန ော့်ခွွှဲမခင််း 

ယင််းစာအိုပ်မဖည ်သငွ််းချက်မျာ်း ကိုနဆ် ို်းသည ်အခါ ယင််းစာအိုပ်ကိို ထိန််းသမိ််း ဒစာင ဒ် ှာက်သသူည် ခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဒပ်းပိို  ရမည ်သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ယင််းဒေသတွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ တစဦ််းထက် 

ပိိုမိိုပါက ဝါရင ဒ်သာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ ယင််းက ယင််း၏ရ ို်းတွင ်ထိန််းသမိ််းထာ်းဒသာ 

ထိိုမှတ်တမ််း မျာ်းကိို ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်၁ထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

အပိိုင််း ၅ 

ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမှတပ် ိုတငအ်ရာရိှတစဦ််းက ဒဆာငရွ်က်ဒသာ သိို ော့မဟိုတ ်ယင််း၏ဒရှှေ့ဒမှာက်တငွ ်ဒဆာငရွ်က်ဒသာ 

ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်ရည်ရွယထ်ာ်းသည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း အတွက် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ 

၃၈။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိကမဖစဒ်စ၊ ယင််း၏ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွငမ်ဖစဒ်စ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို 

ဒဆာငရွ်က်ရန ်က ရွယ်သည ်အခါ အဆိိုပါထိမ််းမမာ်းမည ်သ ူနစှဦ််းအနက် တစဦ််းက ဒနာက်ဆက်တွဲမဖင  ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ 

ပထမဇယာ်းတွင ်ပါ ိှသည ်ပ ိုစ မဖင မ်ဖစဒ်စ၊ အလာ်းတူ အကျိြု်းသက်ဒရာက်မှု ိှသည ်ပ ိုစ မဖင မ်ဖစဒ်စ 

စာမဖင ဒ်ရ်းသာ်းထာ်းဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ယင််းတိို  ဒနထိိုငရ်ာ အရပ် ှ ိခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  

ဒပ်းပိို  ရမည်။ သိို  မဟိုတ ်အကယ်၍ ယင််းတိို  သည် သ ်းမခာ်းဒေသတစခ်ိုစ တွင ်ဒနထိိုငသ်မူျာ်းမဖစလ်ျှင ်ခရိိုငတ်စခ်ိုစ တွင ်

 ှိဒသာ ခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  အလာ်းတူ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ဒပ်းပိို  ရမည်။ ထိို  မပင ်

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာတွင ်ထိမ််းမမာ်းလိိုသ ူတိို  ၏ အမည်၊ မျိြု်းရိို ်းအမည်၊ အလိုပ်အကိိုင ်သိို  မဟိုတ် အဒမခအဒန၊ 

ယင််းတိို  ဒနထိိုငရ်ာ ဒေသမျာ်း၊ ယင််းဒေသတွင ်ယင််းတိို  အဒမခစိိုက် ဒနထိိုငဒ်သာ ကာလနငှ  ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

ဒဆာငရွ်က်လိိုဒသာ ဒနရာဒေသတိို  ကိို ဒဖာ်မပရမည်။ 

သိို  ရာတွင ်ထိမ််းမမာ်းမည ်သ ူတစဦ််းဦ်းသည် အဒ ကာင််း ကာ်းစာတွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ ဒနရာ၌ တစလ်ထက်ပိို၍ 

ဒနထိိုငခ်ဲ ပပ ်းမဖစလ်ျှင ်သ ူသိို  မဟိုတ် သမူသည် ယင််းဒေသတွင ်တစလ်နငှ အ်ထက် ဒနထိိုငခ်ဲ ဒ ကာင််း ဒဖာ်မပရမည်။ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို အမျာ်းသ ိှိ နိိုငရ်နဒ် ကညာ မခင််း 
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၃၉။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတိိုင််းသည် အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ရ ှိသည ်အခါ ယင််းကိို မိတတ  ကူ်း၍ 

မိမိ၏ရ ို်းအတွင််း မမငသ်ာဒသာဒနရာမျာ်းတွင ်ကပ်ထာ်းရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းရန ်က ရွယ်သ ူတစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက်သမူဖစပ်ါက ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိတိိုင််းသည် အဆိိုပါ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ရ ှိပပ ်း နစှဆ်ယ ်ဒလ်း နာရ  အတွင််း ထိိုခရိိုငအ်တွင််း ှိ အမခာ်းထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်း ( ှိလျှင)်ထ  စာတိိုက်မ ှမဖစဒ်စ၊ အမခာ်းနည််းမဖင မ်ဖစဒ်စ ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို 

ဒပ်းပိို  ရမည်။ ယင််းတိို  က အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို မိတတ  ကူ်း၍ ယင််းတိို  ၏ရ ို ်းမျာ်းအတွင််း မမငသ်ာဒသာ 

ဒနရာမျာ်းတွင ်အလာ်းတူ ကပ်ထာ်းဒစရမည။် 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ဖိိုငတ်ွဲရနန်ငှ  ်မိတတ  ကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာ စာအိုပ်တွင ်ဒရ်းသငွ််းမခင််း 

၄၀။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာမျာ်းကိို ဖိိုငတ်ွဲပပ ်း ယင််း၏ ရ ို်းတွင ်

မှတ်တမ််းမျာ်းနငှ အ်တူ ထိန််းသမိ််းထာ်းရမည်။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတက ယင််းကိစစအလိို  ငာှ ယင််းထ  ဒပ်းပိို  ဒသာစာအိုပ်တွင ်

အဆိိုပါ နိို  တစစ်ာအာ်းလ ို်း၏ မိတတ  မှနက်ိို ချက်ချင််း ဒရ်းသငွ််းရမည်။ ယင််းစာအိုပ်ကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််းအဒ ကာင််း ကာ်းစာ 

စာအိုပ်ဟို ဒခေါ်ဆိိုရမည်။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာ စာအိုပ်ကိို စစဒ်ဆ်းလိိုသမူျာ်းအာ်း အခဒ က်းဒင ွမယူ  ဲ

 ကည ်ရှုနိိုငရ်န ်သင ဒ်လျာ်ဒသာ အချိနမ်ျာ်းတွင ်ထာ်း ှိရမည။် 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာဒပ်းပိို  ထာ်းဒ ကာင််းနငှ  ်ကျမ််းကျိန ်ဆိိုထာ်းဒ ကာင််း အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်

၄၁။ အကယ်၍ အဒ ကာင််း ကာ်းစာဒပ်းပိို  ဒသာ ထိမ််းမမာ်းလိိုသတူစဦ််းက ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိထ မ ှ

ဤမှဒနာက်တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ အဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းရန ်ဒတာင််းဆိိုလာပါက၊ ထိို  မပင ်

ထိမ််းမမာ်းရန ်က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းက ဤမှဒနာက်တွင ်လိိုအပ် သည ်အတိိုင််း ကျမ််းကျိနမ်ှုမပြုလိုပ်ပါက ထမိ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်း စာဒပ်းပိို  မခင််းကိို လက်ခ ရ ိှဒ ကာင််းနငှ  ်ယင််းက 

ကျမ််းကျိနမ်ှုမပြုလိုပ်ထာ်းဒ ကာင််း ယင််းက တာဝနယ်ူ၍ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်တစဒ်စာင ်ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ 

ခခင််းခ က ်

သိို  ရာတွင-် 

ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို မည်သည ်အတွက် ထိုတ်မဒပ်းသင ဒ် ကာင််း၊ ဥပဒေအရ အဟန  အ်တာ်း 

မ ှိဒ ကာင််းကိို ယင််းတိို   ဒကျနပ်ဒစရန ်မပသရမည်၊ 

ဤအက်ဥပဒေအရ ယင််းကိစစအတွက် အခငွ အ်ာဏာဒပ်းအပ်မခင််း ခ ရသတူစဦ််းဦ်း က ဤမှဒနာက်တွင ်

ဒဖာ်မပထာ်းသည ် နည််းလမ််းအတိိုင််း ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစထ်ာ်းမခင််း 

မ ှိဒစရ၊ 

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ လက်ခ ရ ှိပပ ်းဒနာက် ဒလ်းရက် ကိုနဆ် ို်းသည ်အခါ၊ ဆက်လက်၍ ကျမ််းကျိနခ်ျက်အရ 

ထိမ််းမမာ်းရန ်က ရွယ်သမူျာ်းအနက် တစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစဒ် ကာင််း ဒပေါ်ဒပါက်ပါက 

အဆိိုပါအဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒရ်းသငွ််းပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက် ကိုနဆ် ို်းသည ်အခါတွင ်ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတမ်ထိုတ် ဒပ်းမ  ကျမ််းကျိန ်ဆိိုမခင််း 
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၄၂။ ထိမ််းမမာ်းရန ်က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းက ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ ဒ ှှေ့ဒမှာက် သိို   ဒရာက် ှိပပ ်း 

ဒအာက်ပါကိစစရပ်မျာ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ ကျမ််းကျိနဆ်ိိုမှု မပြုသည ်တိိုငဒ်အာင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ပိုေမ် 

၄၁ တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ - 

(က) သ ူသိို  မဟိုတ် သမူက ယ ို ကည်သည်မှာ အဆိိုပါထိမ််းမမာ်းမခင််းအာ်း ဟန  တ်ာ်းဒသာ ဒဆွမျိြု်းဒတာ်စပ်မှု သိို  မဟိုတ် 

ထိမ််းမမာ်း၍ ဒဆွမျိြု်းဒတာ်ရမခင််း သိို  မဟိုတ် ဥပဒေအရ ဟန  တ်ာ်းမှု မ ှိဒ ကာင််း၊ နငှ  ်

(ခ) ထိမ််းမမာ်းမည ်သ ူနစှဦ််းစလ ို်းသည် သိို  မဟိုတ် (၄င််းတိို   ဒနထိိုငဒ်နဒသာဒနရာသည် မတူည ဒသာ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိမျာ်း၏ ခရိိုငမ်ျာ်းအတွင််း မဖစဒ်နပါက) ထိိုကျမ််းကျိနခ်ျက်ကိို မပြုလိုပ်သမူျာ်းသည် 

မျာ်းဒသာအာ်းမဖင  ်အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှ၏ိ ခရိိုငအ်တွင််းတွင ်အပမဲဒနထိိုငဒ်လ  ိှဒ ကာင််းနငှ  ်

ထိမ််းမမာ်း မည ်သ ူနစှဦ််းအနက် တစဦ််း သိို  မဟိုတ် တစဦ််းချင််းစ သည် အရွယ်မဒရာက်သမူျာ်း မဖစဒ် ကာင််း၊ 

(င်္) ကိစစရပ်တစခ်ိုချင််းစ အလိိုက် အဆိိုပါ ထမိ််းမမာ်းမခင််းအတွက် ဥပဒေအရ လိိုအပ်ဒသာ သဒ ာတူည ချက် သိို  မဟိုတ် 

သဒ ာတူည ချက်မျာ်းကိို ရ ှိဒ ကာင််း သိို  မဟိုတ် ရ ှိပပ ်းဒ ကာင််း သိို  မဟိုတ် ထိိုသဒ ာတူည ချက်ကိို ဒပ်းနိိုငသ် ူ

မည်သမူျှ မပည်ဒထာငစ်ိုမမနမ်ာနိိုငင် အတွင််း ဒနထိိုငမ်ခင််း မ ှိဒ ကာင််း။ 

၄၃။ * * * 

ဖခင ်သိို  မဟိုတ် အိုပ်ထိန််းသ၏ူ သဒ ာတူည ချက် 

၄၄။ ပိုေမ် ၁၉ ၏ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းသည် ထိမ််းမမာ်းမည ်သထူမဲတှစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစသ်ည ်အခါ ဤအပိိုင််းပါ 

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှ  ်သက်ဆိိုငဒ်စရမည်။ 

အဒထာကအ်ထာ်းလက်မှတထ်ိုတ ်ဒပ်းမခင််းကိို ကန ော့က်ွက်မခင််း 

ထိို  မပင ်ထိိုထမိ််းမမာ်းမခင််းအတွက် သဒ ာတူည ချက်ဒပ်းရမည ်သကူ အဆိိုပါ အဒထာက် အထာ်းလက်မှတ်ကိို 

ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုမ  မည်သည ်အခါတွငမ်ဆိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို 

ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရန ်စာမဖင  ်ဒရ်းသာ်းထာ်းဒသာ ကန  က်ွက်မခင််းကိို မပြုလိုပ်နိိုငသ်ည်။ “တာ်းမမစသ်ည်” ဟူသည ် 

စကာ်းရပ်သည် ထမိ််းမမာ်းမခင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာ စာအိုပ်တငွ ်အဆိိုပါ ထမိ််းမမာ်းလိိုဒ ကာင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို 

ဒရ်းသငွ််းမခင််းအာ်း ဆန  က်ျငမ်ခင််းမဖစသ်ည်။ ယင််းစာအိုပ်တွင ်ထိမ််းမမာ်းမည ်သ ူတစဦ််းဦ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ သ ူသိို  မဟိုတ် 

သမူ၏အမည်၊ ဒနထိိုငရ်ာအရပ်၊ သ ူ သိို  မဟိုတ် သမူ၏ အဒမခအဒန၊ သ ူသိို  မဟိုတ်  သမူအာ်း 

မည်သည ်အဒ ကာင််းဒ ကာင  ်အခငွ အ်ာဏာ အပ်နငှ််းဒ ကာင််း ဒရ်းသငွ််း ရမည်။ 

ကန ော့်ကွကမ်ခင််း၏ အက ိျု်းသက ်ဒရာကမ်ှု 

ထိိုကန်  ကွက်ချက်ဒရ်းသငွ််းပပ ်းပါက ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ကန  က်ွက်ချက် အဒပေါ် စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းပပ ်း၊ 

ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတဒ်ပ်းမခင််းကိို ပိတ်ပငခ်ငွ  ်မ ှိဒ ကာင််း 

ဒကျနပ်သည ်တိိုငဒ်အာင ်သိို  မဟိုတ် ကန  က်ွက်သကူ ကန  က်ွက်ချက်ကိို ရိုပ်သမိ််းသည်တိိုငဒ်အာင ်

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မမပြုရ။ 
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သဒ ာတူည ချက် ဒပ်းရမည ်သသူည် ရူ်းသပ်ွဒနမခင််း သိို  မဟိုတ် သဒ ာတူည ချက်ကိို ထိုတ်မဒပ်း  ဲထာ်း ှိမခင််းအတွက် 

ဒလျှာက်ထာ်းမခင််း 

၄၅။ ဤအပိိုင််းအရ  ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက်  လိိုအပ်သည  ် သဒ ာတူည မှုဒပ်းမည ်သသူည် စတိ်ဒပါ သပ်ွသမူဖစဒ်နပါက 

သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ထိိုသသူည် (ဖခငမ်ှလွဲ၍) ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မည်သည ်အဒ ကာင််းမပချက်မျှ မ ှိ  ဲထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို 

သဒ ာတူည ချက် မဒပ်းလျှင ်ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်သမူျာ်းသည် ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းထ  အသနာ်းခ စာ တငသ်ငွ််းနိိုငသ်ည်။ 

ဒလ ာက်ထာ်း မခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််း 

ထိို  မပင ်ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းသည် ထိိုအသနာ်းခ စာတွင ်ပါ ှိဒသာ စွပ်စွခဲျက်မျာ်းကိို အကျဉ်းနည််းမဖင  ်စစဒ်ဆ်းပပ ်း အကယ်၍ 

စစဒ်ဆ်းဒတွှေ့  ှိချက်အရ ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းသည် သင ဒ်လျာ်ဒ ကာင််း ဒပေါ်ဒပါက်ပါက ထိိုခရိိုင ်တရာ်းသကူက ်းသည် 

သင ဒ်လျာ်သည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မဖစဒ် ကာင််း ဒ ကညာရမည်။ 

ထိိုဒ ကညာချက်သည် ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် သဒ ာတူည ချက်ဒပ်းရန ်လိိုအပ်ဒသာ သထူ မှ သဒ ာတူည ချက် 

ရယူပပ ်းမဖစသ်ကဲ သိို   သက်ဒရာက်ဒစရမည ်မပင ်အကယ်၍ ယင််းက ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ၏ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစ ်မညဆ်ိိုပါက ထိိုအဒထာကအ်ထာ်း လက်မှတ်ကိို 

ထိုတ်ဒပ်းရမည်မဖစပ်ပ ်း ထိိုအဒထာက်အထာ်း လက်မှတ် ထိုတဒ်ပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစမ်ခင််း မမပြုသကဲ သိို   

ထိမ််းမမာ်းမခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ ဤအပိိုင််းအရ အလာ်းတူ ဒဆာငရွ်က်ရနအ်ချက်မျာ်းကိို ဒဆာငရွ်က်နိိုငသ်ည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက ်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းရန ်မငင််းဆိိုမခင််း အတွက် ဒလျှာက် ထာ်းမခင််း 

၄၆။ ဤအပိိုင််းအရ ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို မငင််းဆိိုဒသာအခါ 

ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းက ခရိိုင ်တရာ်းသကူက ်းထ  အသနာ်းခ စာ တငသ်ငွ််းနိိုငသ်ည်။ 

ထိိုခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းသည် ထိိုအသနာ်းခ စာတွင ်ပါ ှိဒသာ စွပ်စွခဲျက်မျာ်းကိို အကျဉ်းနည််းမဖင  ်စစဒ်ဆ်းပပ ်း 

ဆ ို်းမဖတ်ရမည်။ 

ဒလ ာက်ထာ်းမခင််းဆိိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််း 

ထိိုခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်း၏ ဆ ို်းမဖတ်ချက်သည် အပပ ်းသတ်မဖစဒ်စရမည်။ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းရန ်

မူလဒလျှာက်ထာ်းမခင််း ခ ရဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ယင််းဆ ို်းမဖတ်ချက် နငှ အ်ည  

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရမည။် 

၄၇။ * * * 

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက တာ်းမမစထ်ာ်းသည ် သ၏ူအခငွ အ်ာဏာအဒပေါ် သ သယ ှိဒသာအခါဒလျှာက် ထာ်းမခင််း 

၄၈။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ပိုေမ် ၄၄ ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်အရ ဒဆာငရွ်က် ရသည ်အခါ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစဒ်သာသအူာ်း ဥပဒေက ထိိုသိို   မပြုလိုပ်ရန ်ခငွ မ်ပြုသည်ကိို 

မဒကျနပ်ပါက ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်း ထ  အသနာ်းခ စာမဖင  ်ဒလျှာက်ထာ်းနိိုငသ်ည်။ 

ဒလ ာက်ထာ်းမခင််းအတကွ ်လိုပ်ထ ို်း လိုပ်နည််း 
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ထိိုအသနာ်းခ စာတွင ်အမှု၏ အဒမခအဒနအာ်းလ ို်းကိို ဒဖာ်မပရမည်။ ယင််းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ တရာ်းရ ို ်း၏ 

အမိန  န်ငှ ည် န ်ကာ်းချက်ကိို ဒတာင််းခ ရမည်။ ထိိုခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းသည် ထိိုအသနာ်းခ  စာတွင ်ပါ ှိဒသာ 

စွပ်စွခဲျက်မျာ်း၊ အမှု၏ အဒမခအဒနအာ်းလ ို်းကိို စစဒ်ဆ်းရမည။် အကယ်၍ ထိိုစစဒ်ဆ်းချက်ဒတွှေ့  ှိချက် အရ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစဒ်သာ သသူည် ဥပဒေအရ ထိိုသိို   မပြုလိုပ်ရန ်

အခငွ အ်ာဏာမ ိှဒ ကာင််း ဒပေါ်ဒပါက်ပါက ခရိိုင ်တရာ်းသကူက ်းသည် အထက်ဆိိုခဲ သည ်အတိိုင််း 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစသ်သူည် ဥပဒေအရ ထိိုသိို  မပြုရန ်အခငွ အ်ာဏာ မ ှိဒ ကာင််း 

ဒ ကညာရမည်။ ထိိုဒ ကညာချက် အရ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်

ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစမ်ခင််းမမပြုသကဲ သိို   မှတ်ယူပပ ်း ထိိုထမိ််းမမာ်းမခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဒဆာငရွ်က်ရနအ်ချက်မျာ်းကိို 

ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်နိိုငသ်ည်။ 

နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစဒ်သာသကူ ဥပဒေအရ ထိိုသိို   မပြုလိုပ်ရန ်

အခငွ အ်ာဏာမ ိှဒ ကာင််း ယူဆလျှင ်အထကဆ်ိိုခဲ သည ်အတိိုင််း အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို 

တာ်းမမစဒ်သာသ၌ူ ဥပဒေအရ ထိိုသိို  မပြုလိုပ်ရန ်အခငွ အ်ာဏာမ ိှဒ ကာင််း ဒ ကညာရမည်။ 

ထိိုဒ ကညာချက်အရအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ ထိိုအဒထာက်အထာ်း လကမ်ှတ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို 

တာ်းမမစမ်ခင််းမမပြုသကဲ သိို   မှတ်ယူ ပပ ်း ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဒဆာငရွ်က်ရနအ်ချက်မျာ်းကိို 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်နိိုငသ်ည်။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ်ဒပ်း မခင််းကိို အဒရ်း မယထူိိုက်  ဲကန  က်ွက်မခင််း အတွက် တာဝန ်ှိမခင််း 

၄၉။ ဤအပိိုင််းအရ ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်ထိုတ ်ဒပ်းမခင််းကိို 

အဒ ကာင််းမပချက်မဖင  ်ကန  က်ွက်သ ူမည်သူ  ကိို မဆိို ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက ပိုေမ် ၄၄ အရ မဖစဒ်စ၊ 

ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းက ပိုေမ် ၄၅ သိို  မဟိုတ် ၄၆ အရမဖစဒ်စ အဒရ်းမယူ ထိိုက်ဒ ကာင််း၊ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစမ်ခင််း မမပြုနိိုငဒ် ကာင််း ဒ ကညာမခင််းအဒပေါ် အဒမခခ ၍ 

နစန်ာမှုအတွက် ဒလျာ်ဒ က်းအမဖစ ်တရာ်းစရိတ် အာ်းလ ို်းနငှ  ်နစန်ာဒ က်းရ ှိရန ်ကန  က်ွက်မခင််းခ ရသကူ 

ကန  က်ွက်သအူဒပေါ် တရာ်းမမှု စွဆဲိိုခငွ  ် ှိဒစရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ပ ိုစ  

၅၀။ ပိုေမ် ၄၁ ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိက အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ကိို 

ဤအက်ဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲအမဖစ ်ပူ်းတွဲထာ်းဒသာ ေိုတယိဇယာ်းပါ ပ ိုစ မဖင  ်သိို  မဟိုတ် ထိိုသိို   

အကျိြု်းသက်ဒရာက်မှု ှိဒသာ ပ ိုစ မဖင ထ်ိုတ်ဒပ်းရမည်။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတိိုင််းကိို 

လ ိုဒလာက်ဒသာ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတပ် ိုစ မျာ်း ထိုတ်ဒပ်းထာ်းရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ ်ဒပ်းပပ ်းဒနာက် ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်မခင််း 

၅၁။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းပပ ်းဒနာက် မဖစဒ်စ ဤအက်ဥပဒေအရ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို အမခာ်းခရိိုငအ်တွင််း ှိ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိမျာ်းထ  ဒပ်းပိို  ရန ်လိိုအပ်သည ်ကိစစမျာ်းတွင ်
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ထိိုခရိိုငမ်ျာ်းအတွက် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်မျာ်းကိို ထိုတ်ဒပ်းပပ ်းဒနာက်မဖစဒ်စ 

ထိိုအဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်သိို  မဟိုတ် အဒထာကအ်ထာ်းလက်မှတ်မျာ်းတွင ်ဥပဒေအရ ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို အဟန်   

အတာ်း မ ှိဒ ကာင််း ဒဖာ်မပပါ ှိလျှင ်ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းပ ိုစ နငှ  ်အခမ််းအနာ်းကိို ယင််းတိို  သင သ်ည်ဟို ထငမ်မငသ်ည ်အတိိုင််း 

ကျင််းပ မပြုလိုပ်နိိုငသ်ည်။ 

ထိိုဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းအာ်းလ ို်းကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်း (အထကဆ်ိိုခဲ သည ် အတိိုင််း 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်သိို  မဟိုတ် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်မျာ်းကိို ဒပ်းအပ်ခဲ သတူိို  )၏ ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်

မပြုလိုပ်ရမည်။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိအမပင ်ယ ို ကည်ထိိုက်ဒသာ သက်ဒသနစှဦ််း သိို  မဟိုတ် 

နစှဦ််းထက်ပိိုဒသာ သက်ဒသမျာ်းဒ ှ ှေ့တွင ်မပြုလိုပ် ရမည်။ 

အခမ််းအနာ်း၏ အချိြုှေ့ဒသာအပိိုင််းမျာ်းတွင ်ထိမ််းမမာ်းမည ်သမူျာ်းက ဒအာက်ပါအတိိုင််း သိို  မဟိုတ် 

ထိိုသိို  သဒ ာသက်ဒရာက်ဒသာ ဒ ကညာချက်ကိို မပြုလိုပ်ရမည်။ 

“ကျွန်ိုပ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒ ကညာသည်မှာ - ကျွန်ိုပ် A.B. သည ်C.D.နငှ ထ်ိမ််းမမာ်းမှု မမပြုသင ဒ် ကာင််း ဥပဒေအရ 

အဟန  အ်တာ်း ပိတ်ပငထ်ာ်းသည ်အချက် မ ှိဟို ကျွန်ိုပ်သ ိှိပါသည်။” 

ထိို  မပငထ်ိမ််းမမာ်းမည ်သတူစဦ််းသည် ကျနတ်စဦ််းအာ်း ဒအာကပ်ါအတိိုင််း သိို  မဟိုတ် ထိိုသိို  သဒ ာ သက်ဒရာက်ဒသာ 

စကာ်းကိို ဒမပာရမည်။ 

“ကျွန်ိုပ်သည် ယခိုတက်ဒရာက်လာဒသာ အသသိက်ဒသမျာ်းဒ ှ ှေ့ဒမှာက်တွင ်ကျွန်ိုပ် A.B. သည် သင ်C.D.အာ်း ကျွန်ိုပ်၏ 

တရာ်းဝငထ်ိမ််းမမာ်းထာ်းဒသာဇန ်း (သိို  မဟိုတ် ခငပ်ွန််း) အမဖစ ်တရာ်းဝင ်ရယူပါသည။်” 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းပိို  ပပ ်းဒနာက် နစှလ်အတွင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််း မဒဆာငရွ်က်ဒသာအခါ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာအသစ ်လိိုအပ်မခင််း 

၅၂။ ပိုေမ် ၄၀ အရ လိိုအပ်ဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာနငှ  ်အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ် ိှခဲ လျှင ်အဒ ကာင််း ကာ်းစာ မိတတ  ကိို 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက ဒရ်းသငွ််းပပ ်းဒနာက် နစှလ်အတွင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မဒဆာငရွ်က်နိိုငပ်ါက ယင််းအဒပေါ်တွင ်အမခာ်းဒသာကိစစမျာ်း ဆက်လက် ဒဆာက်ရွက်မခင််းမျာ်း 

အာ်းလ ို်းပျက်မပယ်ဒစရမည်။ ထိို  မပင ်မည်သမူျှ  ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဆက်လက် ဒဆာက်ရွက်မခင််းမ ှိဒစရ။ 

သိို  တည််းမဟိုတ် မည ်သည ထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိကမျှ ဒနာက်ထပ် အဒ ကာင််း  ကာ်းစာ 

အသစဒ်ပ်းပိို  သည ်တိိုငဒ်အာင ်ဆိိုခဲ သည ် နည််းလမ််းအတိိုင််း ဆိိုခဲ သည ်အချိနက် ယင််းကိစစနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ 

ဒပ်းပိို  ထာ်းပပ ်းဒသာ  အဒ ကာင််း ကာ်း စာကိို ဒရ်းသငွ််းမခင််း မမပြုရ။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက မှတ်ပ ိုတငဒ်ရ်းအတွက် အချက်အလက်မျာ်းဒတာင််းခ နိိုငမ်ခင််း 

၅၃။ ဤအပိိုင််းအရ ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည ်

မှတ်ပ ိုတငရ်နလ်ိိုအပ်ဒသာ အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းနငှ  ်စပ်ဆိိုငသ်ည်  အချက်မျာ်းကိို ထိမ််းမမာ်းမည ် သမူျာ်းထ မှ 

ဒမ်းမမန််းနိိုငသ်ည်။ 

အပိိုင််း-၅ အရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််း 



ခရစ်ယာနထိ်မ််းမမာ်းမခင််းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေ 

Page 17 of 27 

၅၄။ ဤအပိိုင််းအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ပပ ်းဒနာက် ယင််း၏ဒ ှှေ့ဒမှာက် တွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသည ် မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း မပြုပပ ်းသည်နငှ  ်ချက်ချင််း မူရင််းခွမဲပြုလိုပ်၍ 

မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရမည။် ဆိိုလိိုသည်မှာ ထိိုကိစစအလိို  ငာှ ယင််းထနိ််းသမိ််းထာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်၏ 

ဒနာက်ဆက်တွဲ စတိုတထ ဇယာ်းတွင ်သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်စာရင််းမပြုလိုပ်ပပ ်း မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်းရမည်။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတင ်စာအိုပ်တွင ်အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်၏ လကခ် မဖတ်ပိိုင််းနငှ အ်တူ မိတတ  ကိိုလည််း လက်ခ မဖတ်ပိိုင််း အမဖစ ်

ပူ်းတွဲထာ်းရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်နငှ  ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် နစှခ်ိုစလ ို်းတွင ်အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒရ်းသငွ််းပပ ်း၊ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က် ဒပ်းသည  ်ပိုငိ္်္ျုလ်ရိှလ င ်ထိိုပိုငိ္်္ျုလ်က လက်မှတဒ်ရ်းထိို်းရမည်။ 

အကယ်၍ ယင််းဒနရာတွင ်မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ  ှိလျှင ်ယင််းကိိုယ်တိိုင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  

တက်ဒရာက်ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသည်မဖစဒ်စ၊ မဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသည်မဖစဒ်စ၊ ယင််းက လက်မှတ်ဒရ်း ထိို်းရမည။် ထိို  မပင ်

မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှနငှ  ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းသ ူနစှဦ််းမှတစပ်ါ်း ယ ို ကည်ထိိုက်ဒသာ 

အသသိက်ဒသ နစှဦ််းက မှနက်နဒ် ကာင််း လက်မှတ်ဒရ်းထိို်း ရမည်။ 

အဆိိုပါ ဒရ်းသငွ််းမှုတိိုင််းကိို စာအိုပ်အစမှအဆ ို်း အစဉတိိုင််း မပြုလိုပ်ရမည်။ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်၏ 

န ပါတ်မှာလည််း ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် ိှန ပါတ်နငှ  ်ကိိုက်ည ရမည်။ 

မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိချြုပ်ထ လစဉ ဒပ်းပိို  ရမည ် အဒထာက် အထာ်းလက်မှတ် မျာ်း 

၅၅။ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ထမိ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်မ ှအဒထာက်အထာ်း လက်မှတက်ိို 

ချက်ချင််းသ ်းမခာ်းမပြုလိုပ်၍ လစဉ လကိုနဒ်သာအခါတိိုင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ိှချြုပ်ထ ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

မှတပ် ိုတငစ်ာအိုပ်ကိို ထနိ််းသမ်ိ်းမခင််း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ယင််းစာအိုပ်ကိုနဆ် ို်းသည ်တိိုငဒ်အာင ်မဖည ်သငွ််းပပ ်း လ ိုမခ ြုစွာ ထိန််းသမိ််း၍ 

ထိိုမှတ်တမ််းမျာ်းကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်ထ  ယင််း၏ ရ ို်းမှတ်တမ််းမျာ်းနငှ တ်ကွ ထိန််းသမိ််းရန ်

ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

၅၆။ * * * * 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာ နငှ  ်အဒထာက် အထာ်း လက်မတှ် အဒ ကာင််းကိို နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနမ်ျာ်းကနာ်း လည်ပပ ်းမဖစ ်

ဒ ကာင််း ဒသချာ ဒစရန ်ဒဆာငရွ်က် ရမည ် မှတပ် ိုတင ်အရာ ှမိျာ်း 

၅၇။ မည်သည ်နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနမ်ဆိို ထိမ််းမမာ်းလိိုသညမ်ဖစ၍် ထိမ််းမမာ်းရနအ်ဒ ကာင််း  ကာ်းစာကိို ဒပ်းပိို  ဒသာအခါ 

သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ မှ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်ဒလျှာက်ထာ်းဒသာအခါ အဆိိုပါ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ထိို နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစ်ယာနက် အင်္ဂလိပ် ာသာကိို နာ်းလည်နိိုငစ်မွ််း ှိမ ှိ 

ဒသချာစွာသ ိှိ ဒစရမည်။ အကယ်၍ ထိိုသသူည် နာ်းလည်နိိုငစ်ွမ််းမ ှိလျှင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် 

ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ် အဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်ကိို သိို  မဟိုတ် နစှခ်ိုစလ ို်းကိို လိိုအပ်ပါက 

ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန ်နာ်းလည်နိိုငဒ်သာ  ာသာစကာ်းသိို    ာသာမပနဆ်ိို ဒပ်းရမည် သိို  မဟိုတ ် ာသာမပနဆ်ိိုရမည။် 
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သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် ထိိုအဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်၏ 

ရည်ရွယ်ချက်နငှ  ်အကျိြု်း သက်ဒရာက်မှုကိို ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန ်နာ်းလည်မခင််း  ိှ မ ှိ ဒသချာစွာ စစိစရ်မည။် 

နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်းက ဒ ကညာချက်မျာ်းကိို နာ်းလည်ဒစရန ်မပြုလိုပ်မခင််း 

၅၈။ မည်သည ်နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနမ်ဆိို ဤအပိိုင််းပါ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ ထိမ််းမမာ်း ဒသာအခါ ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းဒပ်းသည ်သသူည် ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနက် အင်္ဂလိပ် ာသာကိို နာ်းလည ်နိိုငစ်ွမ််း  ိှ မ ှ ိ

ဒသချာစွာစစိစရ်မည်။ အကယ်၍ ထိိုသသူည် နာ်းလည် နိိုငစ်မွ််းမ ှိလျှင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းဒပ်းမည ်သသူည် 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းချိနတ်ွင ်ဤအက်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း နငှ အ်ည  ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ရာ၌ 

ဒ ကညာချက်မျာ်းကိို ထိိုနိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာန ်နာ်းလည်နိိုငဒ်သာ  ာသာစကာ်းသိို    ာသာမပနဆ်ိိုရမည် သိို  မဟိုတ ်

 ာသာမပနဆ်ိို ဒစရမည်။ 

နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်း အချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််း 

၅၉။ ဤအပိိုင််းအရ နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန ်အချင််းချင််းထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၏ မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််းကိို ပိုေမ် ၃၇ တွင ်

ချမှတ်ထာ်းဒသာ စည််းမျဉ်းမျာ်းနငှ အ်ည  မပြုလိုပ်ရမည။် (၎င််းတိို  နငှ  ်သက်ဆိိုငန်ိိုငသ်၍ သက်ဆိိုငဒ်စရမည်။) အမခာ်းနည််း 

မမပြုလိုပ်ရ။ 

အပိိုင််း ၆ 

နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာန်မ ာ်း၏ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််း 

နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်း၏ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မှနက်နဒ် ကာင််း တရာ်းဝင ်ဒဖာ်မပနိိုငသ်ည ် စည််း ကမ််းချက်မျာ်း 

၆၀။ နိိုငင် ရင််းသာ်းခရစယ်ာနမ်ျာ်းအချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒထာက်အထာ်း  လက်မှတ်ကိို အပိိုင််း ၃ အရ 

လိိုအပ်ဒသာကကိြုတင ်အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းပိို  ရန ်မလိို  ဲအကယ်၍ ဒအာက်ပါစည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ မ်ပည ်မ လျှင ်

ဤအပိိုင််းအရ မှနက်နဒ် ကာင််း သက်ဒသခ ချက် ဒပ်းနိိုငသ်ည်၊ အမခာ်းနည််း မမပြုလိုပ်ရ- 

(၁) ထိမ််းမမာ်းလိိုသ ူဒယာက်ျာ်းဒလ်း၏ အသက်သည် ဆယ ်ဒမခာက်နစှမ်ပည ်ပပ ်း မဖစရ်မည်။ ထိမ််းမမာ်းလိိုသ ူ

မိန််းကဒလ်း၏အသက်သည် ဆယ ်ငါ်းနစှမ်ပည ်ပပ ်း မဖစရ်မည်။ 

(၂) ထိမ််းမမာ်းလိိုသ ူနစှဦ််းစလ ို်းတွင ်သက် ှိထင ်ှာ်း  ှိဒနဒသာ ဇန ်း သိို  မဟိုတ် ခငပ်ွန််း မ ှိဒစရ။ 

(၃) ပိုေမ် ၉ အရ လိိုငစ်ငရ် ိှထာ်းသနူငှ  ်ယင််းမှတစပ်ါ်းယ ို ကညဒ်လာက်ဒသာ အသသိက်ဒသအနည််းဆ ို်း နစှဦ််း၏ 

ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်ထိမ််းမမာ်းမည ်သနူစှဦ််းသည် တစဦ််းကိို တစဦ််း ဒအာက်ပါအတိိုင််း ဒမပာ ကာ်းရမည်- 

“ကျွန်ိုပ်သည် ဤသမူျာ်းအာ်း ဤဒနရာသိို   အသသိက်ဒသအမဖစ ်ဖိတ်ဒခေါ် ပပ ်း၊ အနနတတန််းခိိုဒတာ် ှင ် ိုရာ်းသခင၏် 

ဒ ှှေ့ဒမှာက်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ အ ှငသ်ခင ်ဒယရှုခရစ်ဒတာ်၏ အမည်နာမဒတာ်အရ သင ်C.D. အာ်း 

ကျွန်ိုပ်၏တရာ်းဝငထ်ိမ််းမမာ်း ထာ်းဒသာ [ဇန ်း သိို  မဟိုတ ်ခငပ်ွန််း] သိို  မဟိုတ် အလာ်းတူ အဓပိပာယ်သက်ဒရာက်ဒသာ 

စကာ်းလ ို်းမျာ်းမဖင  ်တရာ်းဝင ်ထမိ််းမမာ်းပါသည်။” 

သိို  ရာတွင ်ပိုေမ် ၁၉ တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ အဆိိုပါ သဒ ာတူည ချက်ကိို ထိမ််းမမာ်းရန ် က ရွယ်ဒသာကိစစအတွက် 

ဒပ်းပပ ်းမဖစလ်ျှငမ်ှတစပ်ါ်း သိို  မဟိုတ် ထိိုသဒ ာတူည ချက်ဒပ်းရန ်အခငွ  ိှ်သတူစဦ််း တစဒ်ယာက်မျှသက် ှိထင ်ှာ်း 
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မ ှိဒ ကာင််း ထင ်ှာ်းလျှငမ်ှတစပ်ါ်း မည ်သည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း က ရွယ်သမူျာ်းထဲမှ တစဦ််းဦ်းသည် အသက်ဆယ ် ှစန်စှ ်

မမပည ်ဒသ်းပါက ဤအပိိုင််းအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းသည် မှနက်နဒ် ကာင််း သက်ဒသခ ချက်မမဖစဒ်စရ။ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််း 

၆၁။ ဤအပိိုင််းအရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာမည်သည ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းမဆိို ပိုေမ် ၆၀ တွင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းဒသာ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ  ်မပည ်စ ိုပပ ်းမဖစပ်ါက အထက်ဒဖာ်မပပါလိိုငစ်င ်ရ ှိထာ်းသ၏ူ  ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်ထိိုဒ ကညာချက် 

မပြုလိုပ်ခဲ လျှင ်အဆိိုပါထိမ််းမမာ်းသတူစဦ််းက ဒင ွတစဒ်ထာငက်ျပ်ဒပ်းဒဆာင၍် ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းရန ်ဒလျှာက်ထာ်းခဲ လျှင ်ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းရမည်။ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်တွင ်အဆိိုပါ လိိုငစ်ငရ်သကူ လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းရမည်။ ထိို  မပင ်ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း 

အတည်မဖစသ်င  ်မမဖစသ်င  ်စွဆဲိိုဒသာတရာ်းမကက ်းမှုတွင ်ယင််းသိို   ဒဆာငရွ်က်ခဲ  မခင််းသည် အပပ ်းအမပတ် 

သက်ဒသခ ချက်မဖစဒ်စရမည်။ 

မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် ကိိုထိန််းသမိ််းမခင််းနငှ  ်ယင််းမှဒကာက် နိုတ်ချက်မျာ်းကိို မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ိှချြုပ်ထ သိို   အပ်နှ မခင််း 

၆၂။ ပိုေမ် ၉ အရ လိိုငစ်ငရ် ှိထာ်းသတူိိုင််းသည် ယင််း၏ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းတိိုင််း၏ မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်ကိို နိိုငင် ဒတာ်သမမတက အခါအာ်းဒလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထာ်းဒသာပ ိုစ မဖင  ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းဒဆာငရွ်က်ရာ ခရိိုင ်သိို  မဟိုတ် မပည်နယ်တွင ်အသ ို်းမပြုဒသာ တိိုင််းရင််းသာ်း  ာသာစကာ်း 

သိို  မဟိုတ် အင်္ဂလိပ် ာသာမဖင  ်ထိန််းသမိ််းထာ်းရမည်။ ယင််း၏ မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်တွင ်ထိိုအပိိုင််းအမခာ်းကာလ၏ 

ဒနာက်ဆ ို်းဒန   အထိ မပြုလိုပ်ထာ်းဒသာ ဒရ်းသငွ််းချက်အာ်းလ ို်းမှနက်နဒ် ကာင််းနငှ  ်အစစအ်မှနမ်ဖစဒ် ကာင််း ထင ်ှာ်း 

ဒစသည ်ဒကာက်နိုတ် ချက်မျာ်းကိို နိိုငင် ဒတာ်သမမတက အခါအာ်းဒလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထာ်းဒသာ ပ ိုစ မဖင  ်သတ်မှတ် 

ထာ်းဒသာ ကာလအပိိုင််းအမခာ်းမျာ်းတွင ်ထိိုမှတ်တမ််းမျာ်းကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတင ်အရာ ှိချြုပ်ထ  ဒပ်းပိို  ရမည်။ 

မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်တွင ် ှာဒဖွမခင််း မျာ်းနငှ  ်ဒရ်းသငွ််း ချက်မျာ်းအာ်း ကူ်းယူမခင််း 

၆၃။ ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုငစ်ငရ်သတူိိုင််းက ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်မျာ်းကိို 

ထိုတ်ဒပ်းရာတွငလ်ည််းဒကာင််း၊ ပိုေမ် ၆၂ အရ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်ကိို ထိန််းသမိ််း ရာတွင ်လည််းဒကာင််း 

ထိိုစာအိုပ်တွင ်ှာဒဖွလိိုသမူျာ်းအာ်း သင ဒ်လျာ်ဒသာအချိနမ်ျာ်းတွင ်ဖွင် လှစမ်ပသရမည်။ ထိို  မပင ်

မည်သည ်ဒရ်းသငွ််းချက်ကိိုမဆိို သင ဒ်လျာ်ဒသာ အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသည ်အခါ ယင််းက 

မှနက်နဒ် ကာင််းလက်မှတ်ဒရ်းထိို်းထာ်းသည ် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ် မိတတ  ကိို ဒပ်းအပ် ရမည်။ 

အပိိုင််း(၁) သိို  မဟိုတ် အပိိုင််း(၃) အရ နိိုငင် ရင််းသာ်း ခရစယ်ာနမ်ျာ်း၏ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မှတ်ပ ိုတငသ်ည ် စာအိုပ်မျာ်း 

၆၄။ ပိုေမ် ၆၂ နငှ  ်၆၃ ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်ပါပ ိုစ ၊ ယင််းမှ ဒကာက်နိုတ်ချက်မျာ်းကိို ဒပ်းပိို  မခင််း၊ 

ယင််းတိို  အာ်း ှာဒဖွ ကည ်ရှု ှေ့ မခင််းကိို ခငွ မ်ပြုမခင််းနငှ  ်ယင််းတွင ်ဒရ်းသငွ််းထာ်းချက်မျာ်းကိို ကူ်းယူခငွ မ်ပြုမခင််းတိို  သည် ပိုေမ် ၃၇ 

အရ ထိန််းသမိ််းထာ်းဒသာ စာအိုပ်မျာ်းနငှ  ်လိိုအပ်သည ်အဒလျာက် ဒမပာင််းလဲ၍ သက်ဆိိုငဒ်စရမည်။ 

ရိိုမနက်က်သလစတ်ိို  ၏ထိမ််းမမာ်း မခင််း မျာ်းသည် အပိိုင််း(၆) နငှ  ်မသက်ဆိိုငမ်ခင််း 
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၆၅။ ဤအက်ဥပဒေ၏ ဤအပိိုင််းအရ ပိုေမ် ၆၂ နငှ  ်၆၃ ပါမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းမှတစပ်ါ်း ပိုေမ် ၆၄ တွင ်ရည်ည န််းထာ်းသကဲ သိို   

ရိိုမနက်က်သလစမ်ျာ်းအချင််းချင််းဒဆာငရွ်က်ဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းနငှ  ်သက်ဆိိုငမ်ခင််း မ ှိဒစရ။ 

အပိိုင််း ၇ 

မပစေ်ဏ်မ ာ်း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းဒဆာငရွ်က်ရန ်အလိို  ငာှ မမှနမ်ကနက်ျမ််းကျိနမ်ခင််း၊ ဒ ကညာမခင််း၊ အဒ ကာင််း  ကာ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််း 

၆၆။ မည်သမူဆိို ထိမ််းမမာ်းမှုတစခ်ိုမပြုရန ်သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းလိိုငစ်င ်ရ ှိရန ်ရည်ရွယ်ချက်မဖင -် 

(က) ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုအပ်ဒသာ ကျမ််းကျိနခ်ျက် သိို  မဟိုတ် မမက်ဟဒ ကညာချက်၊ သိို  မဟိုတ် အင်္ဂလိကန၊် 

စဒကာ တလန ်သိို  မဟိုတ် ဒရာမ အသင််းဒတာ်၏ စည််းမျဉ်း သိို  မဟိုတ် ဓဒလ ထ ို်းတမ််းအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ကျင််းပရန ်

ရည်ရွယ်ဒသာ  ထမိ််းမမာ်းမှု အခမ််းအနာ်း မပြုလိုပ်ရန ်လိိုအပ်ဒသာ ကျမ််းကျိနခ်ျက် သိို  မဟိုတ် မမက်ဟဒ ကညာ ချက်ကိို 

မမှနမ်ကန ်မပြုလိုပ်မခင််း၊ သိို  မဟိုတ် 

(ခ) ဤအက်ဥပဒေအရ လိိုအပ်ဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်တစခ်ိုကိို မပြုရာတွင ်

မဟိုတ်မမှတ်ဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာ သိို  မဟိုတ် အဒထာကအ်ထာ်းလက်မှတ်တွင ်လကမ်ှတ်ဒရ်းထိို်းမခင််း၊ 

တိို  ကိို မပြုလိုပ်ပါက ရာဇသတ်ကက ်း ပိုေမ် ၁၉၃ ကိို ကျ ်းလွနသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်မဖစပ်ပ ်း သ ို်းနစှအ်ထိ ဒထာငေ်ဏ ်

ချမှတ်နိိုငသ်ည ်မပင ်တရာ်းရ ို ်း၏ ဆငမ်ခငတ် ိုတရာ်းအရ ဒငေွဏ်လည််း ချမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို မမှနမ်ကန ်

အဒယာငဒ်ဆာင၍်တာ်းမမစမ်ခင််း 

၆၇။ မည်သမူဆိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််း ကိို တာ်းမမစရ်ာတွင ်

ဥပဒေအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် လိိုအပ်ဒသာ သဒ ာတူည ချက်ကိို ဒပ်းနိိုငသ် ူမဖစဒ် ကာင််း မမှနမ်ကန ်တငမ်ပမခင််း 

သိို  မဟိုတ် သလိျက်နငှ  ်သိို  မဟိုတ် အဆိိုပါ တငမ်ပမခင််းသည် မမှနမ်ကနဒ် ကာင််း ယ ို ကည်လျက်နငှ  ်သိို  မဟိုတ် 

မှနက်နဒ် ကာင််း ယ ို ကည်ရန ်အဒ ကာင််း မ ိှ နဲငှ  ်မပြုလျှင ်ထိိုသသူည် ရာဇသတ်ကက ်းပိုေမ် ၂၀၅ တွင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းဒသာ 

မပစမ်ှုအတွက် အမပစ ်ှိသည်ဟို မှတ်ယူရမည။် 

အခငွ အ်ာဏာ မ ှိ  ဲဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်း ဒပ်းမခင််း 

၆၈။ မည်သမူဆိို ဤအက်ဥပဒေပိုေမ် ၅ အရ ဒပ်းအပ်ဒသာ အခငွ အ်ာဏာ မ ိှ နဲငှ  ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း၊ အခမ််းအနာ်းမပြုလိုပ်မည ် ဒေသ၏ ခရိိုငထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ မ ှိဒသာအချိနတ်ွင ်

ခရစယ်ာနတ်စဦ််းနငှ  ်သိို  မဟိုတ် ခရစယ်ာန ်အချင််းချင််း ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အခမ််းအနာ်းမဖင  ်ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း သိို  မဟိုတ ်

ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမည်ဟို ဒမပာဆိိုမခင််းမပြုပါက ဒထာငေ်ဏခ်ိုနစန်စှအ်ထိ ချမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

သင ဒ်လျာ်ဒသာ အချိနမ်ဟိုတ်  ဲမဖစဒ်စ၊ အသ ိသက်ဒသမျာ်း မပါ မဲဖစဒ်စ၊ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းဒပ်းမခင််း 

၆၉။ မည်သမူဆိို ခရစယ်ာန ်ာသာဝငတ်စဦ််းနငှ  ်သိို  မဟိုတ် ခရစယ်ာန ်ာသာဝငအ်ချင််းချင််း ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို မနက် ဒမခာက်နာရ နငှ  ်ည ခိုနစန်ာရ အ ကာ်း မဟိုတ်ဒသာ မည်သည ်အချိနတ်ွငမ်ဆိို၊ ထိမ််းမမာ်းမည ်သ ူ
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မှတစပ်ါ်း ယ ို ကည်ဒလာက်ဒသာ အသသိက်ဒသ အနည််းဆ ို်း နစှဦ််း မ ှိဒသာအချိနတ်ွင ်သလိျက်နငှ  ်တမင ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းလျှင ်ဒထာငေ်ဏသ် ို်းနစှအ်ထိ ချမှတ်ရမည ်မပင ်ဒငေွဏလ်ည််း 

ချမှတ်ရမည်။ 

အထ်ူးလိိုငစ်ငအ်ရဒဆာငရွ်ကသ်ည်ော့ ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းမ ာ်းကိို ခခင််းခ က်ထာ်းမခင််း 

ဤပိုေမ်ကိို အင်္ဂလိကနသ်ာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ်ကမဖစဒ်စ၊ ကိိုယ်စာ်းလှယ်ဒတာ်ကမဖစဒ်စ ခငွ မ်ပြုထာ်းဒသာ 

အထူ်းလိိုငစ်ငမ်ျာ်းအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၊ 

ဒရာမအသင််းဒတာ်၏ ိုန််းဒတာ်ကက ်းတစပ်ါ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းနငှ  ်ပိုေမ် ၁၀ တွင ်

ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ ထိို ိုန််းဒတာ်ကက ်းကိိုယ်စာ်း ဒဆာငရွ်က်ရန ်အဒထွဒထွလိိုငစ်င ်သိို  မဟိုတ် အထူ်းလိိုငစ်င ်

လက်ခ ရ ှိထာ်းသမူဖစပ်ါက ထိိုသဒူဆာငရွ်က်ဒသာ ထမိ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းနငှ  ်သက်ဆိိုငမ်ခင််း မ ှိဒစရ။ 

ထိို  မပင ်ဤပိုေမ်သည ်စဒကာ တလနအ်သင််းဒတာ်၏ စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ ဝိနည််းဒတာ်အရ ကျင််းပသည  ်အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ 

အခမ််းအနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ ထ ို်းစ မျာ်းအရ စဒကာ တလန ်အသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်းက ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းဒသာ 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းနငှ  ်သက်ဆိိုငမ်ခင််း မ ှိဒစရ။ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာမဒပ်း  ဲသိို  မဟိုတ် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက်အတွင််း အရွယ်မဒရာက်သနူငှ  ်

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််း 

၇၀။ ဤအက်ဥပဒေအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်လိိုငစ်င ်ရ ှိထာ်းဒသာ 

 ာသာဒရ်းအမှုဒတာ်ဒဆာငသ်ည် စာမဖင  ်ဒရ်းသာ်းထာ်းဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာ မ ှိ  ဲသိို  မဟိုတ် 

ထိမ််းမမာ်းမည ်သတူစဦ််းဦ်းက အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစဒ်နသည ်အခါ၊ ထိို  မပင ်ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် လိိုအပ်ဒသာ မိ  

သိို  မဟိုတ် အိုပ်ထိန််းသမူျာ်း၏ သဒ ာဆနဒ မရ ှိဒသာ အခါ၊ ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ 

လက်ခ ရ ှိပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက်အတွင််း အပိိုင််း ၃ အရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို သလိျက်နငှ  ်တမင ်ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််း ဒဆာငရွ်က်ခဲ လျှင ်ဒထာငေ်ဏ ်သ ို်းနစှအ်ထိ ချမှတ်ရမည ်မပင ်ဒငေွဏလ်ည််း ချမှတ်ရမည။် 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ်ဒပ်း မခင််း သိို  မဟိုတ် အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို အမျာ်းသ ိှိ နိိုငရ်နဒ် ကညာ မခင််းမမပြု  ဲ

ထိမ််းမမာ်းမခင််း၊ 

၇၁။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိတစဦ််းသည် ဒအာက်ပါ မပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ် ကိို ကျ ်းလွနလ်ျှင ်

ထိိုသကူိို ငါ်းနစှအ်ထ ိဒထာငေ်ဏခ်ျမှတ်ရမည ်မပင ်ဒငေွဏလ်ည််း ချမှတ်ရမည်- 

(၁) ဤအက်ဥပဒေအရ ည န ်ကာ်းသည ်အတိိုင််း ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ဒ ကညာမခင််းမမပြု  ဲထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်တစခ်ိုကိို 

သလိျက်နငှ  ်တမင ်ထိုတ်ဒပ်းလျှင၊် 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာ သက်တမ််း ကိုန်ဆ ို်းပပီ်း ဒနာကမှ် ဝိနည််းနငှော့အ်ညီ ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််း 

(၂) ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုခိုနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ ပိုေမ် ၄၀ အရ လိိုအပ်ဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို ဒရ်းသငွ််းပပ ်းဒနာက် 

သက်တမ််းနစှလ် ကိုနဆ် ို်းသည ် အခါမှ ထိိုဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်လျှင၊် 
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တရာ်းရ ို ်း၏အခွငော့ ်အာဏာမရိှဘွှဲ သိို ော့မဟိုတ ်အဒ ကာင််း ကာ်းစာ မိတတ ူဒပ်းပိို ော့မခင််းမရိှဘွှဲ ဆယော့ဒ်လ်းရက ်အတငွ််း 

အရွယမ်ဒရာကသ် ူနငှော့ ်ဝိနည််းနငှော့အ်ညီ ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််း 

(၃) ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစ်ခို၏ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို ရ ှိပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက် မကိုနဆ် ို်းမ  ထိမ််းမမာ်းမည ်သတူစဦ််းက 

အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစဒ်နသည ်အခါ ထိိုသိို  မပြုလိုပ်ရန ်ယင််းအာ်း အခငွ အ်ာဏာဒပ်းထာ်းဒသာ စ ရငပိ်ိုငခ်ငွ  ိှ်သည ် 

တရာ်းရ ို ်းတစခ်ို၏ အမိန  မ်ရ ိှ  ဲမည်သည  ်ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုမဆိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် 

အကယ်၍ ခရိိုငတ်စခ်ိုတွင ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ တစဦ််းထက် ပိို ှိပါက၊  ယင််းကိိုယ်တိိုငသ်ည် ဝါအရင ဆ် ို်း 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ မဟိုတ်ပါက၊ ယင််းထက ်ပိိုမိို ဝါရင ဒ်သာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိထ  

စာတိိုက်မှ မဖစဒ်စ၊ အမခာ်းနည််းနငှ မ်ဖစဒ်စ၊ အဆိိုပါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို ဒပ်းပိို  မခင််း မမပြု  ဲ

မည်သည ်ထိမ််းမမာ်းမှုကိို မဆိို မပြုလိုပ်လျှင၊် 

အခွငော့အ်ာဏာမြငော့ ်တာ်းမမစခ် က်ကိို ဆန ော့်က ငလ် က ်အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်ထိုတဒ်ပ်းမခင််း 

(၄) ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်မဒပ်းရန ်တာ်းမမစပိ်ိုငခ်ငွ  ိှ်သကူ ဤ အက်ဥပဒေတွင ်

မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ်အတိိုင််း ထိုတ်မဒပ်းရဟို တာ်းမမစထ်ာ်းဒသာ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းလျှင၊် 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပ ်းဒနာက် သိို  မဟိုတ် အရွယ်မဒရာက်သနူငှ  ်ထိမ််းမမာ်းသည ်ကိစစတွင ်

အဒ ကာင််း ကာ်း စာဒပ်းပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက်အတွင််း သိို  မဟိုတ် အခငွ အ်ာဏာမဖင  ်တာ်းမမစခ်ျက်ကိို ဆန  က်ျငလ်ျက် 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််း 

၇၂။ မည်သည ်ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိကမဆိို အထက်တွင ်ဆိိုခဲ သည ်အတိိုင််း အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို 

ဒရ်းသငွ််းမခင််းမပြုပပ ်းဒနာက် နစှလ်ကိုနဆ် ို်းသည ်အခါမှ ထိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်တစခ်ိုကိို 

သလိျက်နငှ  ်တမင ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် ထိိုသိို  မပြုလိုပ်ရန ်ယင််းအာ်း အခငွ အ်ာဏာဒပ်းထာ်းဒသာ စ ရငပိ်ိုငခ်ငွ  ိှ်သည ် 

တရာ်းရ ို ်း တစခ်ို၏ အမိန   ်မရ ှိ  ဲထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်တစခ်ိုကိို သလိျက်နငှ  ်

တမငထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမည ်သတူစဦ််းက အရွယ်မဒရာက်သ ူမဖစဒ်နသည ်အခါ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို 

ဒရ်းသငွ််းပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက် မကိုနဆ် ို်းမ  သိို  မဟိုတ ်ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတမ်ဒပ်းရန ်

တာ်းမမစပိ်ိုငခ်ငွ  ိှ်သကူ အထက်တွင ်ဆိိုခဲ သည ် အတိိုင််း ထိုတမ်ဒပ်းရဟို တာ်းမမစထ်ာ်းဒသာ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််း မပြုပါက ရာဇသတ်ကက ်းပိုေမ် ၁၆၆ တွင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းဒသာ မပစမ်ှုကိို 

ကျ ်းလွနသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည။် 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းဒပ်းရန ်အခငွ အ်ာဏာ ိှ သမူျာ်း(အင်္ဂလိကန၊် စဒကာ တလန ်သိို  မဟိုတ ်ဒရာမ၏ အသင််းဒတာ် ှိ  

 ိုန််းဒတာ်ကက ်းမျာ်း မှတစပ်ါ်း) 

၇၃။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်ဤအက်ဥပဒေအရ အခငွ အ်ာဏာ  ှိသ ူမည်သကူိိုမဆိို 

အင်္ဂလိကနအ်သင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်း မဟိုတ်သကူ ကကိြုတင ်ဒ ကညာမခင််း ကာလကိုနဆ် ို်းပပ ်းဒနာက် 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ကျင််းပမခင််း သိို  မဟိုတ် နယ်ပယ်တစခ်ို၏ အင်္ဂလိကန ်
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သာသနာပိိုငဆ်ရာဒတာ်ထ မ ှလိိုငစ်င ်ရ ှိထာ်းသကူ သိို  မဟိုတ ်ယင််း၏ကိိုယ်စာ်း တရာ်းဝင ်အခငွ အ်ာဏာ 

အပ်နငှ််းထာ်းဒသာ လက်ဒထာက် ကိိုယစ်ာ်းလှယ်က ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ကျင််းပမခင််း၊ 

သိို  မဟိုတ် စဒကာ တလနအ်သင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်း မဟိုတ်သကူ ထိိုအသင််းဒတာ်၏  စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ 

ဝိနည််းဒတာ်မျာ်းအရ ကျင််းပသည ် အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ ထ ို်းစ မျာ်းအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို 

ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်မခင််း၊ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိိုအမ ာ်းသရိှိနိိုငရ်န် ဒ ကညာမခင််းမမပျုဘွှဲ မြစဒ်စ၊ အဒထာက ်အထာ်း လက်မှတ ်သကတ်မ််း 

ကိုန်ဆ ို်းပပီ်း ဒနာကမှ်မြစဒ်စ၊ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတထ်ိုတ ်ဒပ်းမခင််း သိို ော့မဟိုတ ်ထမ်ိ်းမမာ်းဒပ်းမခင််း 

သိို  မဟိုတ် ဒရာမအသင််းဒတာ်၏  ိုန််းဒတာ်ကက ်း မဟိုတ်သကူ ထိိုအသင််းဒတာ်၏ စည််းမျဉ်းမျာ်း၊ ဝိနည််းဒတာ်မျာ်းအရ 

ကျင််းပသည ် အခမ််းအနာ်းမျာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမျာ်းနငှ  ်ဓဒလ ထ ို်းစ မျာ်းအရ ထမိ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ဒဆာငရွ်က်မခင််း၊ 

အဒ ကာင််း ကာ်းစာ ဒပ်းပိို ော့ပပီ်းဒနာက ်ဆယော့ဒ်လ်းရက်အတငွ််း အရွယမ်ဒရာကသ်နူငှော့ ်ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီ

ထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းအတကွ် အဒထာကအ်ထာ်း လက်မှတ ်ထိုတဒ်ပ်း မခင််း သိို ော့မဟိုတ ်ဝိနည််းနငှော့အ်ညီ ထမ်ိ်းမမာ်း 

မခင််းကိိုဒဆာငရွ်ကမ်ခင််း 

ဤအက်ဥပဒေ၏ အပိိုင််း ၃ တွင ်သတ်မှတ်ထာ်းသည ်အတိိုင််း အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို 

ဒ ကညာမခင််းမ ှိ  ဲသိို  မဟိုတ် စွကဲပ်မခင််းမ ှိ  ဲသိို  မဟိုတ် ယင််းက အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်ထိုတ်ဒပ်းပပ ်း နစှလ် 

ကိုနဆ် ို်းပပ ်းသည ်ဒနာက် ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် မည်သည ်အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိိုမဆိို 

သလိျက်နငှ  ်တမင ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််း၊ သိို  မဟိုတ် အထက်တွင ်ဒဖာ်မပခဲ သည ်အတိိုင််း ထိိုသမူျာ်းအ ကာ်း မည်သည ် 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုမဆိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း၊ 

အခွငော့အ်ာဏာမြငော့ ်တာ်းမမစထ်ာ်းလ က ်အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ ်ထိုတဒ်ပ်းမခင််း 

သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းလိိုသတူစဦ််းသည် အရွယ်မဒရာက်သမူဖစပ်ါက ထိိုထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒ ကာင််း ကာ်းစာကိို 

ရ ှိပပ ်းဒနာက် ဆယ ်ဒလ်းရက် မကိုနဆ် ို်းမ  သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၏ မိတတ  ကိို 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှထ သိို   သိို  မဟိုတ် အကယ်၍ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိသည် 

တစဦ််းထက်ပိိုပါက ထိိုခရိိုင ်ှိ ပိိုမိိုဝါရင ဒ်သာ ထိမ််းမမာ်းမခင််း မတှ်ပ ိုတငအ်ရာ ိှထ သိို   စာတိိုက်မှ သိို  မဟိုတ ်

အမခာ်းနည််းမဖင  ်ဒပ်းပိို  မခင််းမမပြု  ဲထိမ််းမမာ်းမခင််း အတွက် မည်သည ် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိိုမဆိို သလိျက်နငှ  ်

တမငထ်ိုတ်ဒပ်းမခင််း၊ သိို  မဟိုတ် ထိိုသမူျာ်း၏ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း၊ 

အခွငော့အ်ာဏာမြငော့ ်တာ်းမမစထ်ာ်းလ က ်ဝိနည််းနငှော့အ်ည ီထမ်ိ်းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း 

သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််း အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို တာ်းမမစခ်ငွ  ိှ်သကူ ဤအက်ဥပဒေအရ 

တာ်းမမစထ်ာ်းဒ ကာင််း သလိျက်နငှ  ်အဒထာက်အထာ်းလက်မတှ်ကိို တမင ်ထိုတ်ဒပ်းမခင််း၊ 

သိို  မဟိုတ် ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို တာ်းမမစခ်ငွ  ိှ်သူက တာ်းမမစထ်ာ်းဒသာ မည်သည ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုမဆိို 

သလိျက်နငှ  ်တမင ်အခမ််းအနာ်းမဖင  ်ဒဆာငရွ်က်ဒပ်းမခင််း၊ 
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မပြုလျှင ်ထိိုသကူိို ဒလ်းနစှအ်ထိ ဒထာငေ်ဏခ်ျမှတ်ရမည ်မပင ်ဒငေွဏလ်ည််း ချမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

လိိုငစ်ငမ် ှိဒသာသကူ လိိုငစ်င ိှ်သကဲ သိို   အဒယာငဒ်ဆာင၍် အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ် ထိုတ်ဒပ်းမခင််း 

၇၄။ မည်သမူဆိို ဤအက်ဥပဒေ၏ အပိိုင််း ၆ အရ ထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် တစခ်ိုကိို ထိုတ်ဒပ်းရန ်

လိိုငစ်ငမ် ှိ ထဲိုတ်ဒပ်းမခင််း၊ ယင််းထ တွင ်ထိိုလိိုငစ်င ိှ်သကဲ သိို   ထငမ်မငဒ်စရနမ်ပြုလိုပ်၍ ရည်ရွယ်ထာ်းဒသာ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိုတ်ဒပ်းမခင််းမပြုပါက ငါ်းနစှအ်ထိ ဒထာငေ်ဏခ်ျမှတ်ရမည ်မပင ်

ဒငေွဏလ်ည််းချမှတ်ရမည်။ 

မည်သမူဆိို ဤအက်ဥပဒေ၏ အပိိုင််း ၆ အရ ထိမ််းမမာ်းမခင််း၏ အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်တစခ်ိုကိို ထိုတ်ဒပ်းရန ်

လိိုငစ်င ်ှိဒသာ်လည််း ထိိုအပိိုင််းအရ ယင််းအဒပေါ် ချမှတ်ထာ်းသည ် တာဝနမ်ျာ်းကိို ထမ််းဒဆာငမ်ခင််း မမပြုသည ်အမပင ်

ခိိုငလ် ိုဒသာ အဒ ကာင််းမပချက်မ ှိ  ဲထိမ််းမမာ်း ဒပ်းရန ်မငင််းဆိိုမခင််း၊ သိို  မဟိုတ် တမငလ်ျစလ်ျ ရှုမခင််း သိို  မဟိုတ် 

ပျက်ကွက်မခင််း မပြုပါက  ကျပ်တစဒ်သာင််းအထိ ဒငေွဏ ်ချမတှ်ရမည်။ 

မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် မျာ်းကိို ဖျကဆ် ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် မမှနမ်ကန ်မပြုလိုပ်မခင််း 

၇၅။ မည်သမူဆိို ယင််းကိိုယ်တိိုင ်သိို  မဟိုတ် အမခာ်းသကူ မညသ်ည ် မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် သိို  မဟိုတ် 

ယင််းအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်မျာ်း၏ လက်ခ မိတတ  မဖတ်ပိိုင််းမျာ်းကိို တမငဖ်ျက်ဆ ်းမခင််း သိို  မဟိုတ် 

ထိခိိုက်ပျက်စ ်းဒစမခင််း သိို  မဟိုတ် ထိိုစာအိုပ်မ ှမှနက်နဒ် ကာင််းထင ်ှာ်းဒစသည ် ဒကာက်နိုတ်ချက် တစခ်ိုကိို သိို  မဟိုတ် 

ထိိုမှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် သိို  မဟိုတ် ယင််းအဒထာက်အထာ်း လကမ်ှတ်မျာ်း၏ လက်ခ မိတတ  မဖတ်ပိိုင််းမျာ်း သိို  မဟိုတ် 

မှနက်နဒ် ကာင််း ထင ်ှာ်းဒစသည ် ဒကာက်နိုတ်ချက် တစစ် ိုတစရ်ာတွင ်မှာ်းယွင််းဒသာ ဒရ်းသာ်းချက်တစခ်ိုခိုကိို 

တမငထ်ည ်သငွ််းမခင််း မပြုပါက ဒထာငေ်ဏ ်ခိုနစန်စှအ်ထ ိချမှတ်ရမည ်မပင ်ဒငေွဏလ်ည််းဒပ်းဒဆာငဒ်စရမည်။ 

အက်ဥပဒေအရ တရာ်းစွဆဲိိုမခင််းမျာ်းအတွက် စည််းကမ််းသတက်ာလ 

၇၆။ ဤအက်ဥပဒေအရ မပစေ်ဏခ်ျမှတ်နိိုငဒ်သာ မည်သည ်မပစမ်ှုကိိုမဆိို တရာ်းစွဆဲိိုမခင််းအာ်း ထိိုမပစမ်ှုကျ ်းလွနပ်ပ ်းဒနာက် 

နစှန်စှအ်တွင််း စတငစ်ွဆဲိိုရမည်။ 

အပိိုင််း ၈ 

အဒထဒွထ ွ

အက်ဥပဒေအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဒသမပရန ်မလိိုဒသာကိစစမျာ်း 

၇၇။ ပိုေမ် ၄ နငှ  ်ပိုေမ် ၅ တိို  ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းအရ ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထမိ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုခိုကိို ဒဆာငရွ်က်ဒသာအခါ 

ဒအာက်ဒဖာ်မပပါ ကိစစရပ်မျာ်းအနက် တစခ်ိုခိုနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ နည််းလမ််းတကျ မပြုလိုပ်သည်မဟိုတ်ဒသာ 

အဒ ကာင််းဒ ကာင  ်ပျက်မပယ်မခင််း မ ှိဒစရ - 

(၁) ထိမ််းမမာ်းမည ်သနူစှဦ််း၏ ဒနထိိုငရ်ာအရပ်နငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ မဖစဒ်စ၊ ဥပဒေအရ အဆိိုပါ ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် 

သဒ ာတူည ချက် ဒပ်းရမည ်သ၏ူ သဒ ာတူည ချက် နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ မဖစဒ်စ မပြုလိုပ်ထာ်းဒသာ ဒဖာ်မပချက်၊ 

(၂) ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အဒ ကာင််း ကာ်းစာ၊ 

(၃) အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် သိို  မဟိုတ ်ယင််း၏ ာသာမပနဆ်ိိုချက်၊ 



ခရစ်ယာနထိ်မ််းမမာ်းမခင််းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေ 

Page 25 of 27 

(၄) ဝိနည််းနငှ အ်ည  ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို ဒဆာငရွ်က်သည ် အချိနန်ငှ  ်ဒနရာ၊ 

(၅) ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိိုမှတ်ပ ိုတငမ်ခင််း။ 

အမှာ်းမျာ်း မပငဆ်ငမ်ခင််း 

၇၈။ ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် မှတ်ပ ိုတငဒ်ပ်းရန ်တာဝနထ်မ််းဒဆာငရ်မည  ်မည်သမူဆိို မှတပ် ိုတငသ်ငွ််းရမည ် ပ ိုစ  သိို  မဟိုတ် 

ဒရ်းသငွ််းသည ်အချက်တွင ်အမှာ်းတစခ်ိုခိုကိို ဒတွှေ့  ှိပါက ထိိုအမှာ်းကိို ဒတွှေ့  ှိပပ ်းဒနာက် တစလ်အတွင််း ထိမ််းမမာ်းသတူိို  ၏ 

ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်သိို  မဟိုတ် ယင််းတိို   ကွယ်လွနပ်ပ ်း သိို  မဟိုတ် မ ှသိည ်အခါ ယ ို ကည်ထိိုက်ဒသာ အသသိက်ဒသနစှဦ််း၏ 

ဒ ှှေ့ဒမှာက်တွင ်မူလဒရ်းသငွ််းချက်ကိို မပငဆ်ငမ်ခင််းမမပြု  ဲစာမျက်နာှဒ ်း ကွက်လပ်၌ ဒရ်းသငွ််းမခင််းမဖင  ်

အမှာ်းမပငဆ်ငန်ိိုငသ်ည်။ ထိို  မပင ်ယင််းဒရ်းသငွ််းမခင််းအတွက် လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းရမည်။ ထိိုအမှာ်း မပငဆ်ငခ်ျက် 

မပြုလိုပ်သည ် ရက်စွကဲိို မဖည ်စွက်ရမည်။ ထိုတ်ဒပ်းထာ်းသည  ်အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်တွငလ်ည််း စာမျက်နာှဒ ်း 

ကွက်လပ်၌ အလာ်းတူ ဒရ်းသငွ််းမခင််း မပြုလိုပ်ရမည်။ 

ဤပိုေမ်အရ မပြုလိုပ်ဒသာ ဒရ်းသငွ််းချက်တိိုင််းကိို ထိိုသိို   မပြုလိုပ်ချိနတ်ွင ် ှိဒနဒသာ သက်ဒသမျာ်းက မှနက်နဒ် ကာင််း 

သက်ဒသအမဖစ ်လက်မှတ်ဒရ်းထိို်းရမည်။ 

အကယ်၍ ထိိုအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ်ကိို ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ်ထ  ဒပ်းပိို  ပပ ်းမဖစလ်ျှင ်ထိိုသသူည် 

မူရင််းတွင ်ဒရ်းသငွ််းထာ်းဒသာ အမှာ်းမပငဆ်ငခ်ျက်အတိိုင််း စာမျက်နာှဒ ်းကွက်လပ်၌ ဒရ်းသငွ််းမခင််းမဖင  ်အလာ်းတူ 

သ ်းမခာ်းအဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ် မပြုလိုပ်ဒပ်းပိို  ရမည။် 

ဒရ်းသငွ််းချက် မျာ်းကိို  ှာဒဖွမခင််းနငှ  ်မိတတ  ကူ်းမခင််း 

၇၉။ ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ိုကိို ဝိနည််းနငှ အ်ည  ဒဆာငရွ်က်သတူိိုင််းသည် လိိုအပ်ဒသာ မှတပ် ိုတငမ်ခင််းကိို 

မပြုလိုပ်ရမည်။ ထိို  မပင ်သင ဒ်လျာ်ဒသာ အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသွင််းပပ ်း မဖစပ်ါက ဤအက်ဥပဒေအရ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငမ်ျာ်း ၊ သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ အဒထာကအ်ထာ်း လက်မှတ်တစစ် ိုတစရ်ာ သိို  မဟိုတ် 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မူရင််းခွ ဲသိို  မဟိုတ် မိတတ  မျာ်းကိို ထိန််းသမိ််းရဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိ 

သိို  မဟိုတ် ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိချြုပ် သည်  ထိိုမှတပ် ိုတင ်ဒရ်းသငွ််းထာ်းချက် သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်တစစ် ိုတစရ်ာ သိို  မဟိုတ ်အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မူရင််းခွ ဲသိို  မဟိုတ် မိတတ  မျာ်းကိို 

 ှာဒဖွမခင််းမျာ်းအာ်း သင ဒ်လျာ်သည ် အချိနမ်ျာ်းတွင ်ခငွ မ်ပြုရမည်။ ထိို  မပင ်ယင််းစာအိုပ်တွင ်ဒရ်းသငွ််းချက်မိတတ  မျာ်းကိို 

ယင််းကိိုယ်တိိုင ်ဒရ်းကူ်း၍ ဒပ်းအပ်ရမည်။ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် တွငဒ်ရ်းသငွ််း ထာ်း သည ်ဒရ်းသငွ််းချက် စသည် တိို  ၏ မှနက်နဒ် ကာင််း မိတတ  မှနမ်ျာ်းသည် 

သက်ဒသခ  အဒထာက်အထာ်း မဖစမ်ခင််း 

၈၀။ ထိိုမှတ်ပ ိုတငစ်ာရင််းတွင၊် ထိမ််းမမာ်းမခင််းတစခ်ို၏ မှတ်ပ ိုတင ်သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ အဒထာက် အထာ်းလက်မှတ ်

တစစ် ိုတစရ်ာ သိို  မဟိုတ် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မူရင််းခွ၏ဲ ဒရ်းသငွ််းချက် တစစ် ိုတစရ်ာ၏ 

အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မိတတ  မှနတ်ိိုင််းတွင ်ဤအက်ဥပဒေအရ ထိန််းသမိ််း ထာ်းရန ်သိို  မဟိုတ် ဒပ်းအပ်ထာ်းရန ်

လိိုအပ်ဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတင ်သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ် တစစ် ိုတစရ်ာ သိို  မဟိုတ် 
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အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မူရင််းခွမဲျာ်းကိို ထိန််းသမိ််းဒစာင ဒ် ှာက်ရန ်ဤအက်ဥပဒေအရ 

ယ ို ကည်အပ်နှ ထာ်းဒသာသကူ လက်မှတ်ဒရ်းထိို်း ရမခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထမိ််းမမာ်းမခင််းမှတ်ပ ိုတင ်သိို  မဟိုတ် ယင််း၏ 

အဒထာက်အထာ်း လက်မှတ်တစစ် ိုတစရ်ာ သိို  မဟိုတ ် အဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်မူရင််းခွ ဲသိို  မဟိုတ် ယင််းတွင ်

ဒရ်းသငွ််းထာ်းချက်မျာ်းအသ ်းသ ်းအတွက် ဒနာက်ထပ်သက်ဒသမပရနမ်လိို  ဲယင််းမှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် ပါ ဒရ်းသငွ််းချက် 

သိို  မဟိုတ် ယင််းတွင ်ပါ ှိဒသာ အချက်မျာ်းကိို မှနက်နဒ် ကာင််း သက်ဒသခ အမဖစ ်လက်ခ ရမည်။ 

၈၁။ *  * * * 

နိိုငင် ဒတာ်သမမတက အခဒ က်းဒငမွျာ်း သတ်မှတ်ဒပ်းမခင််း 

၈၂။ ဤအက်ဥပဒေအရ  ထိမ််းမမာ်းလိိုဒသာ အဒ ကာင််း ကာ်းစာမျာ်းကိို လက်ခ မခင််းနငှ  ်ဒ ကညာမခင််းအတွက်လည််းဒကာင််း၊ 

ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှိမျာ်းက အဒထာကအ်ထာ်း လက်မှတ်မျာ်း ထိုတ်ဒပ်းမခင််းအတွက်လည််းဒကာင််း၊ ထိို  မပင ်

ထိိုသိို   ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းအာ်း မှတ်ပ ိုတငမ်ခင််းကိစစအတွက် လည််းဒကာင််း၊ ထိိုမှတ်ပ ိုတငအ်ရာ ှမိျာ်းက  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းအတွက် အဒထာက်အထာ်း လကမ်ှတ်မျာ်း ထိုတ်ဒပ်းမခင််းကိို ကန  က်ွက်မခင််း သိို  မဟိုတ် တာ်းမမစမ်ခင််းမျာ်း 

နငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ စာရင််းဒရ်းသငွ််းမခင််းကိစစအတွက်လည််းဒကာင််း၊ မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်မျာ်း၊ အဒထာက ်

အထာ်းလက်မှတ်မျာ်း  ှာဒဖွမခင််း သိို  မဟိုတ် မူရင််းခွမဲျာ်းကိို  ှာဒဖွမခင််း၊ ပိုေမ် ၆၃ နငှ  ်၇၉ အရ ထိိုစာအိုပ်မ ှ

ဒရ်းသငွ််းချက်မျာ်းကိို မိတတ  ကူ်းယူမခင််းကိို ခငွ မ်ပြုမခင််းအတွက် လည််းဒကာင််း အခဒ က်းဒင ွဒတာင််းခ ရမည်။ 

နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ထိိုအခဒ က်းဒင ွအသ ်းသ ်းကိို သတ်မှတ်နိိုငသ်ည ်မပင ်အခါအာ်းဒလျာ်စွာ 

သင သ်ည်ထငမ်မငသ်ည ်အတိိုင််း အမျိြု်းအစာ်းအာ်းလ ို်း သိို  မဟိုတ် အထူ်းကိစစရပ်မျာ်းအတွက် အခဒ က်းဒငကွိို 

ဒမပာင််းလဲသတ်မှတ်နိိုငသ်ည် သိို  မဟိုတ် ကင််းလွတ်ခငွ မ်ပြုနိိုငသ်ည်။ 

နည််းဥပဒေမျာ်း မပြုရနအ်ခငွ အ်ာဏာ 

၈၃။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ပိုေမ် ၈၂ တွင ်ဒဖာ်မပထာ်းဒသာ အခဒ က်းဒငနွငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ စ မ ဒဆာငရွ်က်မခင််း၊ ထိမ််းမမာ်းမခင််း 

မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ်မျာ်း မဖည ်ဆည််းဒပ်းမခင််းနငှ  ်ဤအက်ဥပဒေ အရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဝိနည််းနငှ အ်ည  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းနငှ  ်ယင််းတိို  ၏ အစ ရငခ် စာမျာ်းကိို မပငဆ်ငမ်ခင််း၊ တငမ်ပမခင််း နငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ နည််းဥပဒေမျာ်း 

မပဋ္ဌာန််းနိိုငသ်ည်။ 

၈၄။ * * * * 

ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်း အမဖစ်ဒဆာငရွ်က် ရမည ်သကူိိုဒ ကညာ ရနအ်ခငွ အ်ာဏာ 

၈၅။ နိိုငင် ဒတာ်သမမတသည် ဤအက်ဥပဒေအရ အကျ ြု်းဝငသ်ည ် မည်သည ်ဒနရာဒေသတွငမ်ဆိို မည်သူ  ကိို 

ခရိိုငတ်ရာ်းသကူက ်းအမဖစ ်မှတ်ယူရမည်ဟို မပနတ်မ််းတွင ်အမနိ  ဒ် ကာ်မငာစာ ထိုတ်မပန၍် ဒ ကညာနိိုငသ်ည်။ 

၈၆။ * * * * * 

ဒကာငစ်စဝ်နက် ဒဆာငရွ်က်ဒပ်း သည ထ်ိမ််းမမာ်းမခင််း မျာ်းကိိုမခင််းချက်ထာ်းမခင််း 



ခရစ်ယာနထိ်မ််းမမာ်းမခင််းဆိိုငရ်ာအက်ဥပဒေ 
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၈၇။ ဤအက်ဥပဒေပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ အမှုဒတာ်ဒဆာင၊် ဒကာငစ်စဝ်န ်သိို  မဟိုတ ်ဒကာငစ်စဝ်နက်ိိုယ်စာ်းလှယ်က 

ယင််းကိိုယ်စာ်းမပြုဒသာ နိိုငင် ၏ နိိုငင် သာ်းမျာ်းအ ကာ်း ထိိုနိိုငင်  အတွင််း ဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ မည်သည  ်

ထိမ််းမမာ်းမခင််းနငှ မ်ျှ သက်ဆိိုငမ်ခင််း မ ှိဒစရ။ 

တာ်းမမစခ်ျက်မျာ်း အတွင််း ထိမ််းမမာ်း မခင််းမျာ်း တရာ်းမဝငမ်ခင််း 

၈၈။ ဤအက်ဥပဒေပါ မည်သည ်အချက်ကမျှ ထိမ််းမမာ်းမည သ်တူိို  အနက် တစဦ််းအာ်း ယင််းတိို  နငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည ် ဥပဒေအရ 

ယင််းတိို   တစဦ််းဦ်းအာ်း တာ်းမမစထ်ာ်းဒသာ ထိမ််းမမာ်းမခင််းကိို အတည်မပြုသည်ဟို မှတ်ယူမခင််း မမပြုရ။ 

 

[ ပူ်းတွဲဒဖာ်မပဒသာ စာရင််း 1 ] 01 ဇယာ်း ၁ (ပိုေမ် ၁၂ နငှ  ်၃၈ ကိို  ကည ်ပါ) ထိမ််းမမာ်းရနအ်ဒ ကာင််း ကာ်းစာ 

[ ပူ်းတွဲဒဖာ်မပဒသာ စာရင််း 2 ] 02 ဇယာ်း ၂ (ပိုေမ် ၂၄ နငှ  ်၅၀ ကိို  ကည်ပါ) အဒ ကာင််း ကာ်းစာ လက်ခ ရ ှိဒ ကာင််း  

ဒထာက်အထာ်းလက်မှတ ်

[ ပူ်းတွဲဒဖာ်မပဒသာ စာရင််း 3 ] 03 ဇယာ်း ၃ (ပိုေမ် ၂၈ နငှ  ်၃၁ ကိို  ကည ်ပါ) ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်း၏ မှတ်ပ ိုတငပ် ိုစ  

ထိမ််းမမာ်းမခင််းမျာ်းကိို  သ ို်းလတစက်ကိမ် ဒပ်းပိို  သည ်အစ ရငခ် စာ 

[ ပူ်းတွဲဒဖာ်မပဒသာ စာရင််း 4 ] 04 ဇယာ်း ၄ (ပိုေမ် ၃၂ နငှ  ်၅၄ ကိို  ကည ်ပါ) ထိမ််းမမာ်းမခင််း မှတ်ပ ိုတငစ်ာအိုပ် 


