စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခ���စ�၊ �ပည��ထ�င�စ�လတ
ွှ ��တ��ဥပ�ဒအမ�တ� ၉ ။)
၁၃၈၀ �ပည����စ�၊ တ�ပ�င��လဆန�� ၁၀

ရက�

( ၂၀၁၉ ခ���စ�၊ မတ�လ ၁၅ ရက�)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။

(ခ)

ဤဥပေဒအခန်း (၁၈) ပါ ြပာန်းချက်များသည် ဤဥပေဒကို ထုတ်ြပန်ပီး တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက်
ပီးသည့်ေန�ရက်မှ စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ ကျန်အခန်းများပါ ြပာန်းချက်များသည်
ဤဥပေဒကို ထုတ်ြပန်သည့်ေန�ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစ

ရမည်(က)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရး ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍
စားသုံးသူ၏အခွင့်အေရးှင့် အကျ းစီ
ိ းပွားကို ကာကွယ်ေပးြခင်းှင့် စားသုံးသူှင့်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တိုအကား ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်တိုမှ သတ်မှတ်
ေဆာင်ရ�က်ေပးသည့် မတမရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆိုသည်။

(ခ)

စားသုံးသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မြပရန်
သိုမဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပရန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမအတွက်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အြခားသူအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရ�ယ်၍ ဝယ်ယူြခင်း၊ အသုံးြပြခင်း၊
ရယူြခင်း၊ ကုန်စည်ေချးငှားြခင်းြပလုပ်သူများ သိုမဟုတ် ေပးကမ်းေထာက်ပံ့ြခင်း
ခံရသူများကို ဆိုသည်။

(ဂ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန်�ြဖးြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်း၊
သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊ ေရာင်း ချြခင်း၊ ြပြပင်ထုတ ်လုပ်ြခင်း ၊ ြပည်ပသိုတင်ပိုြခင်း ၊
ြပည်တွင်းသို တင်သွင်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းကို
ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း ကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်ြငာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ
တစ်ဦးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲအစည်းှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရ�က်သူကို
ဆိုသည်။
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(ဃ)

ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူကိုယ်တိုင်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားသူများ
အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရ�ယ်၍ ဝယ်ယူြခင်း၊ အသုံးြပြခင်း သိုမဟုတ် စားသုံးြခင်း
ြပေသာ အရာဝတကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ လဲေြပာင်း
ိုင်ေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ အစုရှယ်ယာ၊ ေငွေချးလက်မှတ်၊ ေငွေကးစသည့် ကိစရပ်
များလည်း ပါဝင်သည်။

(င)

ဝန်ေဆာင်မ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအသွင်ြဖင့် စားသုံးသူ၏ လိုအပ်ချက်ကို
တန်ဖိုးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တန်ဖိုးမပါဘဲြဖစ်ေစ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ေဆာင်ရ�က်မကို ဆိုသည်။

(စ)

ကုန်သွယ်မ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍ အကျးအြမတ်
ိ
ရရှိေစရန် ရည်ရ�ယ်ေဆာင်ရ�က်ေသာ ြပလုပ်မကို ဆိုသည်။

(ဆ)

လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍
မှ ားယွ င်း ေသာ ေဖာ်ြ ပြခင်း ြဖင် ့ြ ဖစ် ေစ၊ မမှန် ကန် ေ သာ ေကာ်ြ ငာြခင်း ြဖင် ့ြဖစ် ေစ၊
မိုးမေြဖာင့်ေသာ သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ စားသုံးသူက လွဲမှားစွာလက်ခံေစရန် ရည်ရ�ယ်၍
ေဆာင်ရ�က်မကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
သဘာဝအရည်အေသွးကိုြဖစ်ေစ၊ ထုတ်လုပ်မြဖစ်စဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရ�က်မြဖစ်စဉ်ကို
ြဖစ်ေစ၊ ဝိေသသလကဏာကိုြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချ န်ိ စံန်းကိုြဖစ်ေစ၊
ရည်ရ�ယ်ချက်ကိုြဖစ်ေစ၊ အေရအတွက်ကိုြဖစ်ေစ စားသုံးသူကို လွဲမှားယူဆမြဖစ်ေစေသာ
ြပလုပ်မကို ဆိုသည်။

( ဈ ) ေကာ်ြငာြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အမူအယာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ
စားသုံးသူသိရှိေစရန် ရည်ရ�ယ၍
် ေဆာင်ရ�က်မကိုဆိုသည်။
(ည)

အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍
စားသုံးသူများ ပိုမိုသိရှိနားလည်၍ အသုံးြပမ တိုးပွားလာေစရန်အလိုငှာ နည်းလမ်း
တစ်မျ ိးမျ းြဖင်
ိ
့ြဖစ်ေစ၊ တစ်မျ းထက်
ိ
ပိုေသာ နည်း လမ်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ ြပလုပ်သည့်
ေဆာင်ရ�က်မကို ဆိုသည်။

( ဋ ) နစ်နာဆုံးံးမ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ၏
ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ ဂုဏ်သိကာကိုြဖစ်ေစ၊ နာမည်
ဂုဏ်သတင်းကိုြဖစ်ေစ၊ ပိုင်ဆိုင်မတစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစြခင်းကို ဆိုသည်။
(ဌ)

ကုန်အန်းအမှတ်အသား ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ကုန်စည်ထုပ်ပိုးမအြပင်
အဆင်ေပတွင် စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ၊ ပုံှိပ်၍ြဖစ်ေစ၊ ုပ်ပုံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်း
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တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်
သိုမဟုတ် အမှတ်အသားကို ဆိုသည်။
(ဍ)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲအစည်းများက စားသုံးရန် သိုမဟုတ် အသုံးြပရန်မသင့်ဟု သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်
ထားေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ဆိုသည်။

(ဎ)

အစိုးရအဖွဲ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲကို ဆိုသည်။

(ဏ) ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစိုးရအဖွဲက ဖွဲစည်းေပးေသာ ြမန်မာိုင်ငံစားသုံးသူ
ကာကွယ်ေရးေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။
(တ)

ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုး ရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ထ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန စားသုံးသူေရးရာ
ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဒ)

ဦးစီးမှးုံး ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်များတွင်
ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးစီးဌာန၏ုံးများကို ဆိုသည်။

(ဓ)

ေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်က ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇ အရ ဖွဲစည်းေသာ စားသုံးသူေရးရာ
ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(န)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ဤဥပေဒအရ စစ်ေဆးေရးမှး
အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူကိုဆိုသည်။

(ပ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း
များကိုသာ ေဆာင်ရ�က်ရန် တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲစည်းထားသည့် အသင်းအဖွဲကို
ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရ�ယ်ချက်

၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

စားသုံးသူအခွင့်အေရးများ အြပည့်အဝရရှိိုင်ေစရန်၊

(ခ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်�
ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန်၊

(ဂ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိကျမှန်ကန်ရှင်းလင်းသည့် သတင်းအချက်
အလက်များ ြဖန်�ေဝအသိေပးြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန်၊

4
(ဃ)

စားသုံးသူများ ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်း ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိတ်ေကျနပ်မရရှိေစေရး
တိုအတွက် အာမခံချက်ေပးိုင်ေသာ အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မများကို ေဖာ်ေဆာင်ြဖည့်ဆည်းိုင်ေစရန်၊

(င)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှလည်း ဥပေဒှင့်အညီ
ေဆာင်ရ�က်ေစရန်၊

(စ)

စားသုံးသူတိုကို ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမမရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများှင့်
ယင်းတိုကို သုံးစွဲြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပလာေသာ နစ်နာဆုံးံးမများကို ကာကွယ်ေပးရန်၊

(ဆ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများ ေပေပါက်လာေစေရးအတွက် စီမံ
ေဆာင်ရ�က်ေပးမများ၊ ထိန်း ေကျာင်း မများေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ရန်ှင့် ယင်းအဖွဲများ
အားေကာင်းခိုင်မာမရှိေစေရးအတွက် အြပန်အလှန်ပူးေပါင်းကူညီ ေဆာင်ရ�က်ရန်၊

( ဇ ) စားသုံးသူတိုကို ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အြမန်ဆုံး အေရးယူေဆာင်ရ�က်ေပးမများ လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်ရန်။
အခန်း (၃)
ေကာ်မရှင်ဖွဲစည်းြခင်း
၄။

အစိုးရအဖွဲသည် (က)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု
ဝန်ကီးက ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ
အစည်းများ၏ အကီးအကဲများမှ တာဝန်ေပးအပ်သူများက အဖွဲဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊
စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများ၊ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များက အဖွဲဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်က
အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ေရး
ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲစည်းရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရဖွဲစည်းေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ဦးေရကို ၂၉ ဦးထက်မပိုေသာ “မ” ဂဏန်း
အေရအတွက်ြဖင့် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ရမည်။

(ဂ)
၅။

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲစည်းေသာ ေကာ်မရှင်ကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

ေကာ်မရှင်ဥကသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲစည်းသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များအနက်မှ ဒုတိယဥကှင့်

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးများကို တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။
၆။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များသည် အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်

ဝန်ကီးဌာနကခွင့်ြပေသာ စရိတ်ှင့် ချးြမ
ီ င့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။

5
၇။

ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှးသည် ေကာ်မရှင်၏ ကိစအဝဝှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီမံခန်�ခွဲေရး

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၈။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များသည် အဖွဲဝင်အြဖစ်မှ ုတ်ထွက်လိုပါက

အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်အရ ေကာ်မရှင် ဥကက ခွင့်ြပရမည်။
၉။

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးသည် ေအာက်ပါအေကာင်းအရာတစ်ခုခု ြဖစ်ေပသည့်အခါ ေကာ်မရှင်

အဖွဲဝင်အြဖစ်မှ အလိုအေလျာက် ရပ်စဲရမည် (က)

ကွယ်လွန်ြခင်း၊

(ခ)

မိမိ၏ ဆအေလျာက်ုတ်ထွက်ြခင်း၊

(ဂ)

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ဆရာဝန် သိုမဟုတ်
ေဆးအဖွဲ ၏ စစ်ေဆးေတွ ရှိခ ျက်အရ တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်း ေဆာင်ိုင်စွမ်း
မရှိေတာ့သည်အထိ ကျန်းမာေရးချယွ
ိ င်းြခင်း၊

(ဃ)
၁၀။

အကျင့်စာရိတှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မတစ်ခခ
ု ုအရ ြပစ်ဒဏ်ကျခံရြခင်း။

ေကာ်မရှင်ဥကသည် အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးုတ်ထွက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရြခင်း

ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေကာင်း တစ်စုံတစ်ရာေကာင့်ြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင်
အဖွဲဝင်ေနရာလစ်လပ်လင် ဤဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒပါြပာန်းချက်တိုှင့်အညီ အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် အဖွဲဝင်အသစ် ြဖည့်စွက်ခန်�ထားိုင်သည်။
၁၁။

ေကာ်မရှင်ဥကသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ မည်သည့်ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ကိုမဆို ဥပေဒှင့်

မညီဘဲ ေဆာင်ရ�က်ေကာင်းေတွရှိလင် အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တာဝန်မှ ရပ်စဲိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၂။

ေကာ်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ချက်များကို အစိုးရအဖွဲသို ှစ်စဉ်
အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊

(ခ)

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစများကို အစိုးရအဖွဲသို အ�ကံြပတင်ြပြခင်း၊

(ဃ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများေရးဆွဲြခင်းှင့် အစီအမံများချမှတ်ြခင်း၊

(င)

ထူးြခားသည့် အေြခအေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ေပေပါက်လာပါက မိမိ၏လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမ အစီအမံများကို အစိုးရအဖွဲသို တင်ြပြခင်း၊

6
(စ)

စားသုံးသူအသုံးြပမည့် သိုမဟုတ် စားသုံးမည့် ကုန်စည်များလုံ�ခံစိတ်ချရမရှိေစရန်
ဦးစားေပးကများ သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊

(ဆ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၏
ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်စစ်ေဆး
ိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသို တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊

(ဇ)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီများ ဖွဲစည်းြခင်းှင့် လိုအပ်ပါက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း
သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီှင့် ခိုင်စားသုံးသူေရးရာ
ေကာ်မတီများ ဖွဲစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊

( ဈ ) ဦးစီးဌာန သိုမဟုတ် ေကာ်မတီက တင်ြပလာသည့်ထူးြခားေသာ အေြခအေနများ၊ လုပ်ငန်း
စဉ်များ၊ ဒဏ်ေကးေငွ ချမှတ်ြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း၊
(ည)

ေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာအမိန်�အေပ အယူခံမကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း
အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း၊

( ဋ ) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ ဖွဲစည်းြခင်းှင့်
ယင်းတို၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဌ)

စားသုံးသူများအား ကီးမားေသာ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေပေစခဲ့လင် သိုမဟုတ် နစ်နာဆုံးံး
ေစခဲ့လင် လိုအပ်သလို အေရးေပအစည်းအေဝးများ ေခယူကျင်းပ၍ စီမံေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
အခန်း(၅)
ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၃။

(က)

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(၁) စားသုံးသူ၏ အခွင့်အေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
(၂) စားသုံးသူကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာေပးြခင်းှင့် သတင်း
အချက်အလက်များ ြဖန်�ေဝေပးြခင်း၊
(၃) စားသုံး သူက ာကွ ယ် ေ ရးလု ပ် ငန်း ှ င် ့စ ပ် လျဉ်း ၍ သုေတသနြပြခင်း ှင့် ယင်း
သုေတသနြပမများကို ြပန်လည်သုံးသပ်၍ စားသုံး သူများ၏ အကျးအတွ
ိ
က်
ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊
(၄) တိုင်ကားလာမှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် သိုမဟုတ် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ
ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကို ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးိုင်ရန်ှင့် ေဈးကွက်
အတွင်းမှ ပေပျာက်ေစရန်အလိုငှာ ဒုတိယဦးစီးမှးေအာက် မနိမ့်သူကို စစ်ေဆးေရးမှး
အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊
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(၅) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၊
ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
(၆) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေစေရးအလိုငှာ
စစ်ေဆးရန်လိုအပ်သည့် ေနရာများသို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊ အချက်အလက်များ
ရယူစုေဆာင်းြခင်း၊ နမူနာပစည်းရယူြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူ
စုေဆာင်းြခင်းများကို စစ်ေဆးေရးအရာရှိအား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊
(၇) စားသုံးသူကို ကီးမားေသာ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစမည့် သိုမဟုတ် နစ်နာဆုံးံး
ေစမည့် ထူးြခားေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ကို အချန်ိ မီ တားဆီးေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
(၈) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများ ဖွဲစည်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး စီမံ
ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊
(၉) ေကာ်မရှင်၏ ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့် ေကာ်မရှင်က
အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရန် ဦးစီးမှးုံးသို တာဝန်လဲအပ်ေပးရမည်(၁) စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပလာသည့် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ
ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံေဆာင်ရ�က်ရန်၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲအစည်းများှင့် ညိင်းေဆာင်ရ�က်ရန်၊
(၂ ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှ ေဘးအရာယ်ရှိေကာင်း ြပန်ကား
လာသည့် ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရ�က်ရန်၊
(၃) စားသုံးသူတွင် နစ်နာဆုံးံးမြဖစ်ပွားြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေစ့စပ်ညိင်းေြဖရှင်း
ေပးရန်ှင့် ယင်းေစ့စပ်ညိင်း ေြဖရှင်းေပးမကို ဦးစီးဌာနှင့် ေကာ်မတီသို တင်ြပရန်၊
(၄) ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာန်းချက်များကို စီး ပွားေရးလုပ်ငန်း ရှင်မှ
လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ေတွ ရှိပါက ပုဒ်မ ၅၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ပီး
ဦးစီးဌာနှင့် ေကာ်မတီသို တင်ြပရန်၊
(၅) ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာန်းချက်များမှတစ်ပါး ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မှ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း စစ်ေဆး
ေတွရှိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်အလိုငှာ ေကာ်မတီသို တင်ြပရန်၊
(၆) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ရန်။
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အခန်း(၆)
စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၄။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် တိုင်ကားလာမအေပ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် သိုမဟုတ် ေဘးအရာယ်

ရှိသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆရေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကို ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးိုင်ရန်ှင့်
ေဈးကွက်အတွင်းမှ ပေပျာက်ေစရန်အလိုငှာ ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မ စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၅။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်များ၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ ကုန်စည်များှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေဈးကွက်မေရာက်မီ သိုမဟုတ် ေဈးကွက်ေရာက်ပီး ကုန်စည်ကို ေဘးအရာယ်
ရှိ မရှိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊

(ခ)

ကုန်အန်းအမှတ်အသားတွင် ေဖာ်ြပရမည့်အချက်များ ပါဝင်မ ရှိ မရှိ ေစာင့်ကည့်
စစ်ေဆးြခင်း၊

(ဂ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးရန် သိုမဟုတ် အသုံးြပရန်
သင့် မသင့်ှင့် ေဘးအရာယ် ရှိ မရှိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊

(ဃ)

ေဘးအရာယ်ရှိသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆရေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ
ေတွရှိသည်ဟု သတင်းရရှိပါက မှန်ကန်မ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊

(င)

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးှင့် ေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ အေရးယူမများှင့်စပ်လျဉ်း၍
လိုက်နာေဆာင်ရ�က်မ ရှိ မရှိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊

(စ)

ဤဥပေဒပါ တားြမစ်ချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ မရှိေစရန် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊

(ဆ)

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆး ေတွရှိမများကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသို တင်ြပြခင်း၊

(ဇ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကားလာမအေပ စုစ
ံ မ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်
ယင်းစုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေတွ ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသို
တင်ြပြခင်း၊

( ဈ ) ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ်ရှိသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက သတ်မှတ်စံချန်ိ
စံန်းှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးိုင်ရန်ှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ
ဌာန၏ ဓာတ်ခွဲခန်းှင့် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ဓာတ်ခွဲခန်းများသို ေပးပိုေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်
သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသို တင်ြပြခင်း၊
(ည)

ေဘးအရာယ်ရှိသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆရေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍
စစ်ေ ဆးစဉ် ကာလအတွ င်း ဆက် လ က်ြ ဖန်� ြဖးေရာင်း ချြခင် း မရှိေစရန် သိ ု မဟုတ ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပေစရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသို တင်ြပြခင်း၊
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( ဋ ) ဦးစီးဌာန သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
၁၆။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လိုအပ်ပါက

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၏အကူအညီကို ရယူေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။
အခန်း(၇)
စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲစည်းြခင်း
၁၇။

(က)

ေကာ်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ ေဆာင်ရ�က်ရန်ှင့် စားသုံးသူှင့်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တိုအကား အြငင်း ပွားမဆိုင်ရာကိစရပ်ကို ေြဖရှင်းေပးရန်ှင့်
အတည်ြပဆုံးြဖတ်ေပးိုင်ရန် ေအာက်ပါစားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီများကို သတ်မှတ်ချက်
များှင့်အညီ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂိလ်များြဖင့် ဖွဲစည်းရမည်(၁) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီ၊
(၂) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမစားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီ။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါစားသုံးသူေရးရာ ေကာ်မတီများဖွဲ စည်း ရာတွင် ေကာ်မတီဥကှင့်
အတွင်းေရးမှးအပါအဝင် အဖွဲဝင်ဦးေရ ငါးဦးမှ ကိုးဦးအထိ “မ” ဂဏန်းြဖင့် ဖွဲစည်း
တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
အခန်း(၈)
စားသုံးသူေရးရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၈။

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ခ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာကိစများ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်ှင့် စားသုံးသူအြငင်းပွားမှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေြဖရှင်းိုင်ရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၏
အ�ကံာဏ်များရယူြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကီးမားေသာ နစ်နာဆုံးံးမြဖစ်ေစိုင်သည့်
သိုမဟုတ် ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို မှန်ကန်မ
ရှိ မရှိ စုံစမ်းိုင်ရန်အလိုငှာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲကို ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊

(ဃ)

ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ဖွဲစည်း ထားေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ ၏ တင်ြပချက်များကို
ဆုံးြဖတ်ေပးြခင်း၊
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(င)

ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာန်းချက်ှင့် အခန်း (၂၃) ပါ တားြမစ်ချက်များမှအပ
ဤဥပေဒြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို စီးပွားေရးလုပင
် န်းရှင်မှ လိုက်နာရန် ပျက်ကွကေ
် ကာင်း
ေတွရှိပါက ပုဒ်မ ၅၃ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊
တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်း၊

(စ)

ပုဒ်မ ၅၂ အရ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးက ချမှတ်ေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�အေပ
အယူခံမကို အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း၊

(ဆ)

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများကို ေကာ်မရှင်သို တင်ြပြခင်း၊

(ဇ)

ေကာ်မရှင်က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
အခန်း(၉)
စားသုံးသူ၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များ

၁၉။

စားသုံးသူ၏အခွင့်အေရးများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

စားသုံးသူများအတွက် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေြခခံလိုအပ်ချက်
များေပတွင် စိတ်ေကျနပ်မ ရရှိေစြခင်း၊

(ခ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးြပခွင့်ရှိြခင်း၊

(ဂ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရ�း ချယ်ဝယ်ယူအသုံး ြပရာတွင် လိုအပ်ေသာ
သတင်းအချက်အလက်များ ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ သိရှိခွင့်ှင့် ေြပစာ သိုမဟုတ် အေထာက်
အထား ရယူခွင့်ရှိြခင်း၊

(ဃ)

ေဈးကွ က် အတွင ်း ရှ ိ ကု န်စ ည် သိ ု မဟုတ ် ဝန် ေ ဆာင် မ  ှင ့်စ ပ် လ ျဉ်း ၍ စားသုံး သူ
စိတ်ကိက်ေရ�းချယ် ဝယ်ယူိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(င)

စားသုံးသူနစ်နာဆုံးံးမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစရပ်များတွင် ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့်ှင့်
တိုင်ကားခွင့် ရရှိိုင်ေစြခင်း၊

(စ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ဝယ်ယူအသုံးြပြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့်
နစ်နာဆုံးံးမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုစားခွင့်ရရှိြခင်း၊

(ဆ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာဗဟုသုတများ၊ အခွင့်အေရး
များှင့် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကို သိရှိေလ့လာိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(ဇ)

ပစပန်တွင်သာမက အနာဂတ်မျးဆက်
ိ
များအတွက်ပါ ေကာင်းမွန်သာယာေသာ လူေနမ
အဆင့်အတန်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေနထိုင်ိုင်ခွင့်ရရှိေစြခင်း။
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၂၀။

စားသုံးသူ၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ှင့် လမ်းန်
ချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ခ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရ�းချယ်ဝယ်ယူရာတွင် သေဘာတူညီထားသည့်
တန်ဖိုးှင့်အညီ ေပးေချြခင်း၊

(ဂ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အေပ ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲေြပာဆိုမ၊
ြပလုပ်မတိုကို ေရှာင်ကဉ်ြခင်း၊

(ဃ)

အြငင်းပွားမကို ညိင်းေြဖရှင်းေနစဉ်

လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ရှင်အေပ ထိခိုက်
နစ်နာေစရန် မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုြခင်း၊ ေရးသားြခင်းှင့် ြပမူြခင်းတိုကို ေရှာင်ကဉ်ြခင်း။
အခန်း (၁၀)
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များ
၂၁။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၏ အာမခံချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍
ိုးရှင်းမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များေပးြခင်း၊

(ခ)

စားသုံးသူကို ခွဲြခားမမရှိဘဲ ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံြခင်း၊

(ဂ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် စီးပွားေရးကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းှင့်အညီ ေြဖာင့်မတ်
မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဃ)

ကုန်သွယ်မြပရန်ှင့် ထုတ်လုပ်မြပရန်အလိုငှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်
စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့်
အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက်များအေပ အေြခခံ၍ အာမခံချက်ေပးြခင်း၊

(င)

အရည်အေသွးစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ေသာ ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝယ်ယူြခင်းမြပမီ
စားသုံးသူများကို စမ်းသပ်ိုင်သည့် အခွင့်အေရးေပးြခင်း၊

(စ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံေပးေချရမည့် တန်ဖိုးကို စားသုံးသူက
ဝယ်ယူအသုံးမြပမီ သိရှိေစရန် အတိအလင်းေဖာ်ြပေပးြခင်း၊

(ဆ)

စားသုံးသူ နစ်နာဆုံးံးမ ြဖစ်ပွားေစမည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို တိုက်ိုက်
ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ေရာင်းချြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ြခင်း၊
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(ဇ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကတိြပထားေသာ အာမခံချက်ှင့်
ကိုက်ညီမမရှိပါက ကတိြပထားသည့်အတိုင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊

( ဈ ) အြငင်းပွားမကုိ ညိင်းေြဖရှင်းေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ စားသုံးသူအေပ ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊
မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုြခင်း၊ ေရးသားြခင်းှင့် ြပမူြခင်းတိုကို ေရှာင်ကဉ်ြခင်း၊
(ည)

ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မတွင် ေဘးအရာယ်ရှိေကာင်းကို
မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်း တစ်ခုခုအရေသာ်လည်းေကာင်း
သိရှိလင် အဆိုပါအေကာင်း အရာအား ဦးစီးဌာနှင့် စားသုံးသူများထံ အချန်ိ မီသိရှိ
ိုင်ေစရန် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်
ြဖစ်ေစ အသိေပးြခင်း၊

( ဋ ) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမကိစရပ်များ ြဖစ်ေပခဲ့ပါက
သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ေပးမှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အေလးထား
လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
အခန်း(၁၁)
ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံချက်ေပးြခင်း
၂၂။

စီး ပွားေရးလုပ်ငန်း ရှင်သည် ေရာင်းချသည့် ကုန်စည်တ ွင် သာမန်အားြဖင့် မြမင်ိုင်ေသာ

သဘာဝေြပာင်းလဲိုင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို စားသုံးသူအား ထင်ရှားစွာ ေဖာ်ြပ၍
အသိေပးရမည်။
၂၃။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖာ်ြပရမည့် အာမခံချက်များတွင် ေအာက်ပါ

အချက်အလက်များ ပါဝင်ေစရမည်(က)

စားသုံးသူက လက်ခံသုံးစွဲိုင်ေသာ အရည်အေသွးရှိြခင်း၊

(ခ)

ကုန်စည်၏ အရည်အေသွး၊ အချန်ိ အတွယ်ပမာဏှင့် အေလးချန်ိ မှန်ကန်မရှိြခင်း၊

(ဂ)

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစြခင်း၊

(ဃ)

သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်အတွက် သင့်ေလျာ်မရှိြခင်း၊

(င)

နမူနာပစည်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း တူညီစွာပါရှိြခင်း၊

(စ)

အာမခံချက်ေပးထားသည့်ကာလ သိုမဟုတ် အသုံးြပိုင်မည့်ကာလအတွငး် အပိုပစည်း
ရရှိိုင်ြခင်း၊ ြပန်လည်ြပြပင်ိုင်ြခင်း သိုမဟုတ် လဲလှယ်ိုင်ြခင်း၊

(ဆ)

ကုန်အန်းအမှတ်အသားပါ အချက်အလက်၊ ေကာ်ြငာ၊ ကမ်းလှမ်းချက် သိုမဟုတ်
အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းတွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိြခင်း။
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အခန်း(၁၂)
ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံေပးထားမအေပ စားသုံးသူက
ေတာင်းဆိုိုင်သည့်အခွင့်အေရး
၂၄။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၂၃ အရ စားသုံးသူအေပ အာမခံချက်ေပးထားသည့် ကာလ

သိုမဟုတ် အသုံးြပိုင်မည့်ကာလအတွင်း အသုံးြပိုင်ရန် ကုန်စည်ကို အရည်အေသွး ြပည့်မီေအာင်
ထု တ ် လ ု ပ ် ြ ခင် း မြပလင် ြ ဖစ် ေ စ၊ သတင် း အချက် အ လက် ြ ပည် ့ စ ု ံ စ ွ ာ ေဖာ် ြ ပြခင် း မရှ ိ လ င် ြ ဖစ် ေ စ
စားသုံးသူသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်(က)

အာမခံချက်ေပးထားသည့်အတိုင်း ြပန်လည်ြပင်ဆင်လဲလှယ်ေပးရန် သိုမဟုတ်

(ခ)

အပိုပစည်းမရရှိိုင်လင် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ကုန်စည်တန်ဖိုး သိုမဟုတ် ဝယ်ယူသုံးစွဲသည့်
ကုန်စည် သိုမဟုတ် မူလအရည်အေသွးေအာက်မနိမ့်ေသာ ကုန်စည်ကို ြပန်လည်ရရှိရန်
သိုမဟုတ်

(ဂ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှ ချယွ
ိ င်းချက်ေကာင့် ပျက်စီးဆုံးံးမများအတွက် ယင်း
ကုန်စည်တန်းဖိုးှင့် ညီမေသာ ကုန်စည်ကို အစားထိုးလဲလှယ်ေပးရန် သိုမဟုတ်

(ဃ)

ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ေဖာ်ြပရန် ပျက်ကွက်မေကာင့် ထိခိုက်
နစ်နာမရှိခဲ့လင် ယင်းအတွက် ေလျာ်ေကး ေတာင်းခံခွင့်ရှိရန်။

၂၅။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၂၃ အရ စားသုံးသူအေပ အာမခံချက်ေပးထားပီး ေရာင်းချသည့်

ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူသည် ေအာက်ပါတိုကို ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်(က)

အာမခံချက်ှင့်ညီေသာ အရည်အေသွးတူ ကုန်စည် ရရှိရန်၊

(ခ)

ေရာင်းချသူမှ ေငွြပန်ေပးရန်၊ ြပင်ဆင်ေပးရန် သိုမဟုတ် ြပန်လည် လဲလှယ်ေပးရန်၊

(ဂ)

အာမခံချက်ထားသည့်အတိုင်း အမှန်တကယ်မရရှိပါက ေလျာ်ေကးရရှိရန်။
အခန်း(၁၃)
ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံချက်ေပးြခင်း

၂၆။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် စားသုံးသူအေပ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဖာ်ြပရမည့်

အာမခံချက်များတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်(က)

မိမိဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များကို စားသုံးသူသိရှိေစရန် ကိတင်
အသိေပးြခင်း၊

(ခ)

မှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်ှင့် ြပည့်စုံေသာ ဝန်ေဆာင်မအဆင့်အတန်းှင့်အညီ
ြပည့်ဝစွာေပးြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံးသူ၏ လိုအပ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိြခင်း၊
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(ဃ)

အာမခံထားေသာ အချန်ိ ကာလအတွင်း ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊

(င)

စားသုံးသူှင့် သေဘာတူညီထားသည့် ဝန်ေဆာင်မ တန်ဖိုးအတိုင်း ေပးအပ်ေစြခင်း။
အခန်း(၁၄)

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၏အာမခံချက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူက ေတာင်းဆိုိုင်သည့် အခွင့်အေရး
၂၇။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၂၆ အရ စားသုံးသူအေပ အာမခံချက်ေပးထားသည့် ကာလအတိုင်း

ဝန်ေဆာင်မမေပးိုင်လင် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးရန်ပျက်ကွက်လင် စားသုံးသူသည် ေအာက်ပါတိုကို
ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်(က)

ဝန်ေဆာင်မေပးရန် ပျက်ကွက်ခ ဲ့မေကာင့် နစ်နာဆုံး ံး မြဖစ်ခ ဲ့လင် ယင်း အတွက်
ေလျာ်ေကးေပးရန်၊

(ခ)

အာမခံထားေသာ အချန်ိ ကာလအတွင်း သေဘာတူညီထားေသာ ဝန်ေဆာင်မကို မရရှိ
ခဲ့လင် စားသုံးသူ၏နစ်နာမအတွက် ကုစားခွင့်ေပးရန်။
အခန်း(၁၅)
ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ လုံ�ခံစိတ်ချရမ

၂၈။

ဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူများအသုးံ ြပမည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်

ကင်းရှင်းပီး လုံ�ခံစိတ်ချရမရှိေစေရးအတွက် ေကာ်မရှင်၏ သေဘာတူညီချက်ှင့်အညီ ဦးစားေပး
ကများ သတ်မှတ်ပီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၂၉။

ဦးစီးဌာနသည် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ လုံ�ခံစိတ်ချရမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ

တိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

ကုန်စည် သိုမဟုတ ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်း ပီး လုံ�ခံစိတ ်ခ ျမ
ရှိေစေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ အစီအမံများ ြပလုပ်ြခင်း၊

(ခ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး လုံ�ခံစိတ်ချမရှိေစေရး
အတွက် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံး သူများ အသုံး ြပမည့် ကုန်စည်များ ထုတ ်လုပ်ြခင်း အေပ ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေစေရး ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဃ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး လုံ�ခံစိတ်ချမရှိေစ
ေရးအတွက် အမိန်�ှင့်န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊

(င)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပလာေသာ ေဘးအရာယ်ရှိသည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မ၏ အချက်အလက်များကို အများြပည်သူသိရှိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း၊
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(စ)

စားသုံးသူများအသုံးြပမည့် ကုန်စည်များအတွက် ဦးစားေပး ကုန်စည်အမျးအစား
ိ
အလိုက် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းများ
ှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊

(ဆ)

စံသတ်မှတ ်ခ ျက်များ အတည်ြပသတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိေသးေသာ စားသုံး သူများ
အသုံးြပမည့် ကုန်စည်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများှင့် ညိင်း၍ အနည်းဆုံး
ရှိရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း။
အခန်း (၁၆)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်ကို ေစျးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းေစြခင်း သိုမဟုတ်
ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကို တားြမစ်ြခင်းှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မကို တားြမစ်ြခင်း
၃၀။

ဦးစီးဌာနသည်(က)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်ကို ေဈးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည် သိမ်းဆည်းိုင်ေစရန်
သိုမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကို တားြမစ်ိုင်ရန်ှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မကို
တားြမစ်ိုင်ရန် ေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(ခ)

ထိုသို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအချင်းချင်း ေပါင်းစပ်ညိင်း
ေဆာင်ရ�က်ရမည်။

၃၁။

ဦးစီး ဌာနသည် ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်ကို

ေဈးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းေစြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကို တားြမစ်ြခင်းှင့်
ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မကို တားြမစ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာချက်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၏
စစ်ေဆးေတွရှိချက်များအရ ေဘးအရာယ်ရှိသည်ဟု ဦးစီးမှးုံးက တင်ြပလာသည့်
ကိစ၊

(ခ)

စားသု ံ း သူ က ာကွ ယ ် ေ ရးဆိ ု င ် ရ ာ လု ပ ် င န် း ေကာ် မ တီ မ ျားမှ အစီ ရ င် ခ ံ တ င် ြ ပသည် ့
ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ်
ရှိသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီက အေကာင်းကားလာသည့်ကိစ။

၃၂။

မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည်များအား မိမိသေဘာ

ဆ အေလျာက် ြပန် လ ည် သ ိ မ ် း ဆည် း လိ ု ပ ါက ြပန် လ ည် သ ိ မ ် း ဆည် း ြခင် း ှ င ် ့ သိ မ ် း ဆည် း မည် ့
အစီအမံအား သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသို အသိေပးတင်ြပြခင်းကို တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၃၃။

ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေဈးကွက်အတွင်းမှ

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကို တားြမစ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရ�က်ပုံ
အဆင့်ဆင့်ကို သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ရမည်။

16
၃၄။

ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေဈးကွက်အတွင်းမှ

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကို တားြမစ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေရးယူ
ေဆာင်ရ�က်မကို စားသုံးသူထံ မှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ရမည်။
အခန်း(၁၇)
ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မအေပတာဝန်ရှိမ
၃၅။

စားသုံးသူသည် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို အသုံးြပြခင်းေကာင့် နစ်နာဆုံးံးမများ

ြဖစ်ေပလာပါက ေအာက်ပါပုဂိလ်များတွင် တာဝန်ရှိသည် (က)

ကုန်စည်ေရာင်းချသူ သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၊

(ခ)

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊

(ဂ)

ကုန်စည်ေပတွင် လူပုဂိလ်အမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သိုမဟုတ် အြခားထင်ရှားေသာ
အမှတ်အသားများကို အသုံးြပခွင့်ရှိသူ၊

(ဃ)

ြပည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းလာပီး ြပည်တွင်းရှိ စားသုံးသူများအား ြပန်လည်
ေရာင်းချြဖန်�ြဖးသူ၊

(င)

တစ်ဆင့်ြပန်လည်ေရာင်းချြဖန်�ြဖးသူ၊

(စ)

ြပည်တွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခု၌ြဖစ်ေစ ဝန်ေဆာင်မကို ြပည်တွင်းစားသုံးသူ
များအတွက် ကားခံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ။

၃၆။

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကိုဝယ်ယူအသုံးြပြခင်းေကာင့် အာမခံေပးထားသည့် ကာလ

အတွင်း စားသုံးသူနစ်နာဆုံးံးမများ ြဖစ်ေပလာပါက ေအာက်ပါပုဂိလ်များတွင် တာဝန်ရှိသည် (က)

ကုန်စည်ေရာင်းချသူ သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၊

(ခ)

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊

(ဂ)

ကုန်စည်ေပတွင် လူပုဂိလ်အမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သိုမဟုတ် အြခားထင်ရှားေသာ
အမှတ်အသားများကို အသုံးြပခွင့်ရှိသူ၊

(ဃ)

ြပည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းလာပီး ြပည်တွင်းရှိ စားသုံးသူများအား ြပန်လည်
ေရာင်းချြဖန်�ြဖးသူ၊

(င)

တစ်ဆင့်ြပန်လည်ေရာင်းချြဖန်�ြဖးသူ၊

(စ)

ြပည်တွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခု၌ြဖစ်ေစ ဝန်ေဆာင်မကို ြပည်တွင်းစားသုံးသူ
များအတွက် ကားခံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ။

၃၇။

မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ယင်း၏ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို အြခား

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဦးသို လဲေြပာင်းေရာင်းချရာတွင် ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်
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ေပေပါက်သည့်အခါ လဲေြပာင်းေရာင်းချသူ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ
ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နစ်နာဆုံးံးမများကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

ကု န ် စ ည် သိ ု  မ ဟု တ ် ဝန် ေ ဆာင် မ  က ိ ု ြပြပင် မ ွ မ ် း မံ ြ ခင် း မြပလု ပ ် ဘ ဲ မူ လ အတိ ု င ် း
ေရာင်းချြခင်း၊

(ခ)

ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မြပလုပ်သည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကို ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း
သိုမဟုတ် နမူနာပုံစံ၊ အရည်အေသွး၊ ဖွဲစည်းပုံတိုှင့် ကိုက်ညီမမရှိြခင်းများကို သိရှိြခင်း
မရှိဘဲ ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မြပြခင်း။

၃၈။

မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ြပြပင်မွမ်းမံပီး

သိုမဟုတ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲပီးမှ စားသုံးသူသို ေရာင်းချြခင်းြပလင် ယင်းကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ
ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နစ်နာဆုံးံးမများကို ေြဖရှင်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃၉။

မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို စားသုံးသူများအတွက် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို

အသုံးြပိုင်သည့်ကာလ သိုမဟုတ် အာမခံေပးထားသည့်ကာလ သက်တမ်းအတွင်း အပိုပစည်းများ
ရရှိိုင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ ေရာင်းချပီးေနာက် လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများ ထပ်မံေပးြခင်းှင့်
သေဘာတူညီချက်တွင်ပါရှိသည့် အာမခံချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြပရမည်။
၄၀။

ပုဒ်မ ၃၇၊ ၃၈ ှင့် ၃၉ တိုအရ နစ်နာဆုံးံးမအတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ှစ်ဦး သိုမဟုတ်

ှစ်ဦးထက်ပိုေသာ ပုဂ ိလ်များတွင် တာဝန်ရှိပါက ပူး တွဲ၍ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်။
အခန်း (၁၈)
ကုန်အန်းအမှတ်အသား ေဖာ်ြပြခင်း
၄၁။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ကုန်အန်းအမှတ်အသား ေဖာ်ြပြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်

အမျးအစားအလိ
ိ
ုက် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေအာက်ပါတိုကို သိသာထင်ရှားစွာ ေဖာ်ြပရမည်(က)

ကုန်စည်၏ တံဆိပ်အမှတ်အသား၊

(ခ)

ကုန်စည်၏အမျးအမည်
ိ
၊ အရ�ယ်အစား၊ အေရအတွက်ှင့် အသားတင်ပမာဏ၊ ထားသို
သိမ်းဆည်းမ အန်း၊ သုံးစွဲပုံနည်းလမ်း၊

(ဂ)

ထုတ်လုပ်သည့် ရက်စွဲှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲ၊ ထုတ်လုပ်မ အမှတ်စဉ်၊

(ဃ)

ြပည်တွင်းသို တင်သွင်းလာေသာ ကုန်စည်ြဖစ်ပါက တင်သွင်းသူ၏ အမည်ှင့် လိပ်စာ၊
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအမည်ှင့် လိပ်စာ၊

(င)

ထုတ်လုပ်သည့်ေနရာ သိုမဟုတ် ြပည်ပမှ ကုန်စည်များ တင်သွင်းပီး ြပန်လည် ထုပ်ပိုး
သည့်ေနရာ၊
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(စ)

ကုန်စည်တွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ကမ်းပစည်း အမျးအမည်
ိ
များှင့် ပစည်းများ၏ ပမာဏ၊
ပါဝင်မ အချးအစား၊
ိ

(ဆ)

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေဘးထွက်ဆိုးကျးိ သိုမဟုတ် ဓာတ်မတည့်ေကာင်း ေဖာ်ြပချက်ှင့်
ကိတင်သတိေပးချက်၊

(ဇ)
၄၂။

သက်ဆင
ို ်ရာ အစိုးရဌာနများက ေဖာ်ြပရန် သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်အလက်များ။

မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ကုန်စည်တွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၏ သိပံနည်းကျ

သုေတသနြပေဆာင်ရ�က်ချက်ှင့် ကျန်းမာေရးအာဟာရဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ ေဖာ်ြပိုင်သည်။`
၄၃။

မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ှင့် (ဆ) တိုပါ ကုန်အန်း

အမှတ်အသား ေဖာ်ြပရာတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာဘာသာှင့် အြခားဘာသာတစ်ခု
သိုမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ တွဲလျက်ြဖစ်ေစ ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။
အခန်း(၁၉)
တိုင်ကားြခင်းှင့် စိစစ်ညိင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
တိုင်ကားြခင်း
၄၄။

ေအာက်ပါပုဂိလ်တစ်ဦးဦး သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခုခုသည် စားသုံးသူ၏ နစ်နာဆုံးံးမ

တစ်ရပ်ရပ်ကို တိုင်ကားလိုပါက လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်း
တစ်ခုခုြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသို သက်ေသခံအေထာက်အထားှင့်အတူ
တိုင်ကားိုင်သည်(က)

နစ်နာသည့် စားသုံးသူ၊

(ခ)

နစ်နာသည့် စားသုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များ၊

(ဂ)

နစ်နာသည့် စားသုံးသူှင့် ဆက်ယ်ေသာ ပုဂိလ်များ၊

(ဃ)

အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများ၊

(င)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများ။

စိစစ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၄၅။

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသည် ပုဒ်မ ၄၄ အရ တိုင်ကားလာေသာ ကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍

သက်ေသခံအေထာက်အထားများ ြပည်စုံမှန်ကန်မ ရှိေစေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်
ရမည်(က)

တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်မ ရှိ မရှိ စိစစ်ြခင်း၊

(ခ)

ြပည့်စုံမှန်ကန်မမရှိေသာ တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေစေရးအတွက်
ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊
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(ဂ)

လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်း လမ်းတစ်ခုခုြဖင့် တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေရးယူ
ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် မှတ်တမ်းရယူြခင်း။

ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း
၄၆။

သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးသည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) အရ စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပလာသည့်

စုံစမ်းစစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တိုအကား ညိင်းေြဖရှင်းေပး
ိုင်ရန် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

စုံစမ်းစစ်ေဆးခဲ့မှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ေသာ စာရ�က်စာတမ်းများှင့် အြခားသက်ေသခံ
ပစည်းများကို စစ်ေဆးြခင်း၊

(ခ)

တိုင်ကားခံရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ကို
ညိင်းေြဖရှင်းိုင်ရန် ေခယူြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံးသူတိုင်ကားမကို သိြမင်ေသာ ပုဂိလ် သိုမဟုတ် မျက်ြမင်သက်ေသှင့် စားသုံးသူ
ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာကိုသိရှိေသာ ကမ်းကျင်သူများေရှတွင် စားသုံးသူှင့် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တိုကို ေခယူစစ်ေဆးြခင်း၊

(ဃ)

တိုင်ကားခံရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သိုမဟုတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယသ
် ည်
ဆင့်ေခရာသို လာေရာက်ြခင်းမရှိပါက တစ်ဖက်သတ် စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(င)

စားသုံးသူဘက်မှ နစ်နာဆုံးံးမ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးြခင်းှင့် ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း၊

(စ)

တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျးလွန်ေဖာက်ဖျက်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို စားသုံးသူ
ကာကွယ်ေရးှငစ
့် ပ်လျဉ်းေသာ သေဘာတူညီချက်ကို အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း၊

(ဆ)
၄၇။

ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ သေဘာတူညီချက်ကို လိုက်နာြခင်းမရှိပါက ေကာ်မတီသို တင်ြပြခင်း။

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသည် ပုဒ်မ ၄၆ ပါ ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်းများကို မှတ်တမ်းတင်

ထားရှိရမည်။
၄၈။

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသည် တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်

များကို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လဝှ
ိ က်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လဝှ
ိ က်အေနြဖင့်
ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ သိုေသာ် အဆိုပါအချက်အလက်များကို ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် သိုမဟုတ် တရားုံး
တစ်ခုခုက သက်ေသခံအေထာက်အထားများအြဖစ် ေတာင်းခံလာပါက ေပးပိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄၉။

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီး မှးုံး သည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) အရ စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပ

လာသည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ရမည့် တိုင်ကားမများကို
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများသို ေပးပို၍ ပူးေပါင်းညိင်းေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။
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၅၀။

စားသုံးသူသည် အေကာင်းြခင်းရာများကို မိုးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ထိမ်ချန်၍ေသာ်

လည် း ေကာင် း ၊ တစ် ဦ းတစ် ေ ယာက် က ိ ု မတရားေသာ နည် း လမ် း တစ် ခ ု ခ ု ြ ဖင် ့ နစ် န ာဆု ံ း  ံ း မ
ြဖစ်ေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်တိုင်ကားြခင်း၊ မမှန်သက်ေသ
ထွက်ဆိုြခင်း၊ မမှန်သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပြခင်းြပပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ
ြခင်းခံရမည်။
၅၁။

စားသုံးသူ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကိစှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို နစ်နာဆုံးံးမ

ြဖစ်ေပေစသူဘက်မှ ကျခံေစရမည်။
အခန်း(၂၀)
စီမံခန်�ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၅၂။

သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသည် ပုဒ်မ ၂၁ အရ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များကို လိုက်နာရန်

ပျက်ကွက်ေကာင်း သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုအရ စားသုံးသူက ေတာင်း ဆိုိုင်ေသာ
အခွင့်အေရးများကို ေပးအပ်ရန်ပျက်ကွက်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိလင် ေဖာက်ဖျက်သည့် မည်သည့်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကိုမဆို ေအာက်ပါစီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ိုင်သည်-

၅၃။

(က)

သတိေပးြခင်း၊

(ခ)

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေပးေစြခင်း၊

(ဂ)

အစားထိုးေပးေစြခင်း၊

(ဃ)

ဆုံးံးမတန်ဖိုးှင့်အညီ ေငွြပန်လည် ေပးေစြခင်း။

ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာန်းချက်ှင့် အခန်း (၂၃) ပါ တားြမစ်ချက်

များမှအပ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သည့် မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို
မဆို ေအာက်ပ ါစီမံ ခ န်� ခွဲ ေ ရးဆို င် ရ ာ အမိ န်� တစ် ရပ် ကိ ုြ ဖစ် ေစ၊ တစ် ရ ပ် ထက်ပ ို ၍ြဖစ် ေစ ချမှ တ ်
ိုင်သည်(က)

နစ်နာမများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ေလျာ်ေကးေငွ ေပးေစြခင်း၊

(ခ)

ဒဏ်ေကးေငွချမှတ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြငင်းပွားလျက်ရှိေသာ ကုန်စည်ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ကာလ
အကန်�အသတ်ြဖင့် တားြမစ်ြခင်း၊

(ဃ)

လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်းကို လိုအပ်လင်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနက ြပလုပ်ိုင်ရန် ညိင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
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၅၄။

ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ချမှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကးေငွများကို ေကာ်မရှင်က

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်
ြပည်နယ်ဘာရန်ပုံေငွသို ေပးသွင်းရမည်။
အခန်း(၂၁)
အယူခံဝင်ြခင်း
၅၅။

ပုဒ်မ ၅၂ အရ ဦးစီးမှးုံးက ချမှတ်သည့် အမိန်�ကို မေကျနပ်သူသည် သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ

သိုလည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ေကာ်မတီက ချမှတ်သည့်အမိန်� သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ
ချမှတ်သည့်အမိန်�ကို မေကျနပ်သူသည် ေကာ်မရှင်သိုလည်းေကာင်း အမိန်�ချမှတ်သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း
၃၀ အတွင်း အသီးသီးအယူခံဝင်ေရာက်ိုင်သည်။
၅၆။

(က)

ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၅၅ အရ အယူခံမတွင် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှးုံးက ချမှတ်ထားေသာ
အမိန်�ကို အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပိုင်သည်။

(ခ)

ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မတီက ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ေသာ အမိန်� ကိုလည်း ေကာင်း ၊
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ချမှတ်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း
သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပိုင်သည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေကာ်မရှင်၏ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်။
အခန်း(၂၂)

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများှင့် ေဆာင်ရ�က်မည့်အချက်များ
၅၇။

ဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများ၏ ဤဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ေသာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများကို အားေပးကူညီေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၅၈။

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ တည်ေထာင်ြခင်းသည် စားသုံးသူများကို ကာကွယ်

ေပးမည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။
၅၉။

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများသည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ

ေဆာင်ရ�က်ေသာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရ�က်
ိုင်သည်။
၆၀။

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများသည် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍

စားသုံးသူထံ အသိပညာေပးြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန်�ေဝြခင်းတိုကို ဦးစီးဌာနှင့် ညိင်း
ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်။
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၆၁။

စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများသည် စားသုံးသူကို နစ်နာဆုံးံးမ ြဖစ်ေပေစသည့်

သိုမဟုတ် ချးေဖာက်
ိ
မြဖစ်ေပေစသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အေပ စားသုံးသူကိုယ်စား တိုင်ကား
အေရးဆိုမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကူညီေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်သည်။
အခန်း (၂၃)
တားြမစ်ချက်များ
၆၂။

မည် သ ူမ  စားသုံ း သူ သို မဟုတ ် စီး ပွ ားေရးလုပ ် ငန် း ရှ င်တ စ်ဦးဦးကို ထိ ခ ို က်န စ်န ာေစရန်

မိုးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ေအာက်ပါတိုကို မြပလုပ်ရ-

၆၃။

(က)

စားသုံးသူကို ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်း၍ တိုင်ကားေစြခင်း၊

(ခ)

မမှန်မကန် သက်ေသထွက်ဆိုြခင်း၊

(ဂ)

မမှန်မကန်သတင်းများ ြဖန်�ြဖးြခင်း၊

(ဃ)

တည်ဆဲဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့် ငိစွန်းေသာကိစများကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ေအာက်ပါေကာ်ြငာအမျးအစားများကိ
ိ
ု ေကာ်ြငာြခင်း မြပရ(က)

ကုန်စည်၏အရည်အေသွး၊ အေရအတွက်၊ ပါဝင်ေသာပစည်းများ၊ အသုံးြပပုံ၊ ေစျးန်း၊
ဝန်ေဆာင်မန်းထားှင့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေပးအပ်ိုင်သည့် အချန်ိ တို
ှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်းြပထားေသာ ေကာ်ြငာများ၊

(ခ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၏ အာမခံေပးထားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း
ြပထားေသာ ေကာ်ြငာများ၊

(ဂ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ
ပါဝင်သည့် ေကာ်ြငာများ၊

(ဃ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို အသုံးြပြခင်းြဖင့် အရာယ်ရှိမကို အသိေပးြခင်း
မရှိေသာ ေကာ်ြငာများ၊

(င)

သက်ဆိုင်သူ၏ ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး သိုမဟုတ် အြဖစ်အပျက်တစ်ခုအေပ
အသုံးြပထားေသာ ေကာ်ြငာများ၊

(စ)
၆၄။

တည်ဆဲဥပေဒများ၊ လူမကျင့်ဝတ်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိသည့် ေကာ်ြငာများ။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ

အေြခအေနတစ်ခုခုြဖင့် အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်း မြပရ (က)

သတ်မှတ်ထားေသာကာလအတွင်း ေကာ်ြငာထားေသာ ပမာဏ၊ အေရအတွက်အတိုင်း
ေရာင်းချရန်အစီအစဉ်မရှိဘဲ ကုန်စည်ကို အချန်ိ ကာလတစ်ခုအတွင်း အထူးေဈးန်းြဖင့်
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊
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(ခ)

ကုန်စည်တစ်ခုကို ဆုေကးအေနြဖင့်ေပးရန် သိုမဟုတ် အခမဲ့ဝန်ေဆာင်မေပးရန် ကတိြပ
ထားေသာ်လည်း အမှန်တကယ် ေပးအပ်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊

(ဂ)

စားသုံးသူ၏ ုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ အေှာင့်အယှက်
ြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရာင်းချရန်
ကမ်းလှမ်းြခင်း။

၆၅။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရာင်းဝယ်မ ြပလုပ်ရာတွင်

ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ခုခုြဖင့် ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစြခင်း မြပရ(က)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ြပြပင်မွမ်း မံပီး သိုမဟုတ ် ြပြပင်
ေြပာင်းလဲပီးမှ ေရာင်းချြခင်း၊

(ခ)

သတ်မှတ်စံချန်ိ စံန်း၊ အရည်အေသွးတိုှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု မမှန်မကန် ေဖာ်ြပြခင်း၊

(ဂ)

ေနာက်ဆုံးသုံးစွဲရမည့် ရက်စွဲေကျာ်လွန်ေနေသာ ကုန်စည်ကို ြပြပင်မွမ်းမံ၍ ေရာင်းချြခင်း၊
ေရာေှာေရာင်းချြခင်း၊

(ဃ)

အမျးအစားတူ
ိ
အရည်အေသွးနိမ့်ကုန်စည်ကို ေရာေှာေရာင်းချြခင်းှင့် အမျးအစားမတူ
ိ
စားသုံးရန်မသင့်ေသာ ကုန်စည်ကိုေရာေှာေရာင်းချြခင်း။

၆၆။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရာင်းဝယ်မ ြပလုပ်ရာတွင်

ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ခုခုြဖင့် လိမ်လည်လှည့်ြဖားမမြပရ (က)

အသုံးမြပိုင်ေသာ သိုမဟုတ် မရရှိိုင်ေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မြဖစ်ြခင်း၊

(ခ)

အြပစ်အနာအဆာ၊ ချ ယွ
ိ င်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

အြခားေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို တိုက်ိုက် သိုမဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍
ချးှ
ိ ိမ်ေဖာ်ြပြခင်း၊

(ဃ)

ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မတွင် ပါဝင်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ြပည့်စုံ
ခိုင်မာမမရှိဘဲ ချဲကားေဖာ်ြပမများကို အသုံးြပြခင်း၊

(င)

ကမ်းလှမ်းထားေသာ ကုန်စည်မဟုတ်ဘဲ အြခားကုန်စည်ကို အစားထိုးေရာင်းချြခင်း၊

(စ)

အေရာင်းြမင့်တင်ေရာင်းချြခင်းမြပမီ ေစျးန်းများကို တိုးြမင့်ြခင်း၊

(ဆ)

အသုံးြပလိုေသာ ကုန်စည်တစ်ခုကို ဝယ်ယူရာတွင် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်
တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ စားသုံးသူမလိုအပ်ေသာ အြခားကုန်စည်တစ်ခုှင့် တွဲဖက်ေရာင်းချြခင်း။

၆၇။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊

ကုန်သွယ်ြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြခင်းမြပရ (က)

ပုဒ်မ ၄၁ အရ ကုန်စည်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုန်အန်းအမှတ်အသားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၊
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(ခ)

ေကာ်ြငာှင့် အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းတိုတွင်ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်တိုှင့် ကိုက်ညီမမရှိေသာ
ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၊

(ဂ)

သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိ စံန်းများှင့် ကိုက်ညီမမရှိေသာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၊

(ဃ)

အြငင်းပွားလျက်ရှိေသာေကာင့် ကာလအကန်�အသတ်ြဖင့် ေကာ်မတီက တားြမစ်ေသာ
ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ။

၆၈။

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်အန်းအမှတ်အသားများ ေဖာ်ြပရာတွင် ပုဒ်မ ၄၃ ပါ

ြပာန်းချက်ှင့် ကိုက်ညီမမရှိသည့် ကုနစ
် ည်ကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ကုန်သွယ်ြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း
မြပရ။
အခန်း (၂၄)
ြပစ်မှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၆၉။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၂ ပါ တားြမစ် ခ ျက် တ စ် ရ ပ် ရ ပ် က ိ ု ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ

ထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင် ထိုသူကို ေြခာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀
ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၇၀။

(က)

စီး ပွာ းေရးလု ပ် င န်း ရှ င် မည် သ ူမ ဆိ ု ပုဒ ်မ ၆၃ ှ င ့် ၆၄ တို ပ ါတားြမစ် ခ ျက် တစ်ရပ်
ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ေြခာက်လ
ထက်မ ပိ ုေ သာ ေထာင် ဒဏ်ြ ဖစ် ေစ၊ ကျပ် သိ န်း ၂၀ ထက် မပို ေ သာ ေငွ ဒဏ်ြ ဖစ် ေစ
ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပီးေနာက်
အဆိုပါြပစ်မကို ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင် ထိုသူကို
တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၇၁။

(က)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၅ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ေြခာက်လ ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

စီ း ပွ ာ းေရးလု ပ ် င န် း ရှ င ် မည် သ ူ မ ဆိ ု ပု ဒ ် မ ခွ ဲ (က) အရ ြပစ် မ  ထ င် ရ ှ ာ းစီ ရ င် ြ ခင် း
ခံရပီးေနာက် အဆိုပါြပစ်မကို ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်
ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုေသာ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
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၇၂။

(က)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၆ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပီးေနာက်
အဆိုပါြပစ်မကို ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင် ထိုသူကို
ှစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၇၃။

စီး ပွာ းေရးလု ပ် င န်း ရှ င် မည် သ ူမ ဆိ ု ပု ဒ် မ ၆၇ ှ င ့် ၆၈ တိ ု ပါ တားြမစ် ခ ျက်တ စ်ရ ပ် ရ ပ် ကိ ု

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ှစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
အခန်း(၂၅)
အေထွေထွ
၇၄။

ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ထားေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာအမိန်�သည် ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊

တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုြခင်းကို ပိတ်ပင်ြခင်း မရှိေစရ။
၇၅။ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ထားေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်� ချမှတ ်ြခင်း ခံရသူသည် ယင်း
အမိန်�ကို လိုက်နာမမရှိပါက ဦးစီး ဌာနသည် ၎င်းအေပ ြပစ်မေကာင်းအရ တရားစွဲဆိုိုင်သည်။
၇၆။

ဤဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရေစကာမူ နစ်နာဆုံးံးသည့် စားသုံးသူက ယင်းနစ်နာ

ဆုံးံးမများအတွက် ထိုသူကို တရားမေကာင်းအရလည်း တရားစွဲဆိုိုင်သည်။
၇၇။

အြခားတည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သိုပင်ပါရှိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဤဥပေဒှင့်အညီသာ ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ သိုရာတွင် အြခားတည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ အေရးယူ
ေဆာင်ရ�က်ရမည့် ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေြဖရှင်းဆုံးြဖတ်ခွင့် မရှိေစရ။
၇၈။

ိ ု င် ငံ့ ဝန်ထ မ် း မဟုတ ်ေ သာ ေကာ်မ ရှင ် အဖွဲ ဝင် ၊ ေကာ်မတီ အဖွဲ ဝင် သို မဟုတ ် စားသုံး သူ

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်တွင် ယင်းအဖွဲဝင်တိုကို ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
ြပည်သူ�ဝန်ထမ်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၇၉။

ဤဥပေဒပါြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၈၀။

ဦးစီးဌာနသည် ေကာ်မရှင်၊ ေကာ်မတီှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏

ုံးလုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူရမည်။
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၈၁။

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။)

အရ ဖွဲစည်းထားေသာ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းမည့်
ေကာ်မရှင်ဖွဲစည်းပီးသည်အထိ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၈၂။

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။)

အရ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပေဒပါ
ြပာန်းချက်များှင့် မဆန်�ကျင်သေရ� ဆက်လက်ကျင့်သုံးိုင်သည်။
၈၃။

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကရ
် ာတွင-်
(က)

ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကီးဌာနှင့် ေကာ်မရှင်သည် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန်�ှင့် န်ကားချက်များကိုလည်းေကာင်း
ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

၈၄။

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။) ကို

ဤဥပေဒြဖင့် ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းြမင့်
ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

