စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း ( ၁ )
အမည်နှင်အ
့ ဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) စားသုံးသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မှု
အတွက် မဟုတ်ဘဲ စားေသာက် ြခင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲ ြခင်း ြပုသူကိုဆိုသည်။
( ခ ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူအား ဥပေဒဆိုင်ရာအကာအကွယ်ေပးေရး၊ ကျန်းမာေရး နှင့်
ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ အာမခံချက်ေပးေရးကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ လူအများအသုံး ြပ ုနိုင်ရန်နှင့်စားသုံးရန်တို့အတွက် ထိေတွ့
နိုင်ေသာ သို့မဟုတ် အပ
ြ ည်အ
့ ဝမထိေတွ့နိငု ေ် သာ၊ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ သို့မဟုတ်
မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ၊ စားသုံးနိုင်ေသာ သို့မဟုတ် မစားသုံးနိုင်ေသာ ကုန်သွယ်နိုင်သည့်
အရာကို ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု
အသွင်ြဖင့် စားသုံးသူ၏လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ေဆာင်ရွက်မှုကို ဆိုသည်။
( င ) ကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍
အကျုိ းအမ
ြ တ်ရရှိေစရန် ရည်ရယ
ွ ေ် ဆာင်ရွက်ေသာ အေရာင်းအဝယ်ြပုလုပ်ြခင်းကို
ဆိုသည်။
( စ ) ေ ြကာ် ြငာ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ြဖစ်ေစ၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုက ြဖ စ်ေစ၊
လုပ်ငန်းတစ်ရပ်က ြဖ စ်ေစ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်နှင့်ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ
ဝန်ေဆာင်မှုက ို အများ ြပ ည် သ ူ သ ိ ရ ှ ိ ရ န် အသိေပးထုတ ် ြပ န် ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းလည်း
ပါဝင်သည်။

2

(ဆ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ် ြခ င်း၊ ြဖ န့် ြဖ ူး ြခ င်း၊
သိုေလှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ြပုပ
ြ င်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပည်ပသို့
တင်ပို့ ြခ င်း၊ ြပ ည်ပမှတင်သွင်း ြခင်း၊ ြပ န်လည်ေရာင်းချ ြခ င်းကို ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မှု
ေပး ြခ င်းကို ြဖ စ်ေစ၊ ေ ြက ာ် ြင ာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ြခ င်းကို ြဖ စ်ေစ တစ်ဦးချင်းေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်သူကို ဆိုသည်။
( ဇ ) လိမ်လည်လှည့်ြဖားမှု ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
စားသုံးသူ ထင်ေယာင်ထင်မှားဖ
ြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် မှားယွင်းေသာ ေဖာ်ြပမှုကို
ြဖစ်ေစ၊ မမှန်ကန်ေသာေက
ြ ာ်ြငာကိုြဖစ်ေစ သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမဟုတသ
် ည့်
ြပ ုလုပ်မှုကိုလည်းေကာင်း၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
သဘာဝအရည်အေသွးကို ြဖ စ်ေစ၊ ထုတ်လုပ်မှု ြဖ စ်စဉ်ကို ြဖ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်မှု
ြဖစ်စဉ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဝိေသသလက္ခဏာကိုြဖစ်ေစ၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ စံချနိ စ် ည
ံ နွှ း် ကို
ြဖ စ် ေ စ၊ ရည် ရ ွ ယ ် ခ ျက် က ိ ု ြဖ စ် ေ စ၊ အေရအတွက်ကို ြဖ စ်ေစ အများ ြပ ည်သူက
ယုံ ြကည်မှု လွဲမှားစွာလက်ခံရန် မရိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာသေဘာဖ
ြ င့် ြပုလုပ်မှုကိုလည်းေကာင်း
ဆိုသည်။
( ဈ ) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဆိုသည်မှာ ေသဆုံးမှု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနှင့် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ
သို့မဟုတ် မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို ဆိုသည်။
(ည) အေရာင်းြမှင့်တင်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို စားသုံးသူက
ပိုမိုကျယြ် ပန့်စွာ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် အသုံးြပုရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ဆိုသည်။
( ဋ ) စားသုံးသူအ ြင င်းပွားမှုေ ြဖ ရှင်းေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်
စားသုံးသူတို့အ ြကား ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ပွားေသာ
အင
ြ င်းပွားမှုကို ညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းေပးရန် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ဌ ) ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ စီးပွားေရးနှငက
့် းူ သန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဝန် ကီးဌာနကိုဆိုသည်။
( ဍ ) ဗဟိုေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ စားသုးံ သူအကာအကွယ်
ေပးေရး ဗဟိုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
( ဎ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်း ( ၂ )
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) စားသုံးသူတို့သည် မိမိတို့၏ အခွင့်အေရးများကို သိရှိနားလည်၍ ေတာင်းဆိုရယူ
နိငု ရ
် န်နှင့် ကုန်စည် သိ့ု မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မက
ှု ုိ သုးံ စွရ
ဲ ာတွင် လိမ်လည်လှည့်ြဖားမှုတို့
မခံရေစရန်၊
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၄။

၅။

( ခ ) စားသုးံ သူတ့ုိ ၏ အခွငအ
့် ေရးများကို ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ေသာစနစ် တစ်ရပ်
ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊
( ဂ ) စားသုံးသူအား ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်း၊ မှန်ကန်ရှင်းလင်းသည့် သတင်း
အချက်အလက်များဖ
ြ န့်ေဝ အသိေပးခ
ြ င်းတို့ပါဝင်ေသာ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး
လုပ်ငန်း အစီအမံ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊
(ဃ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တို့က စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး လုပ်ငန်းအေပါ်
အေလးထား လိုက်နာခ
ြ င်း ြဖင့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူမှုရှိေသာ
အပ
ြ ုအမူများ ြဖစ်ေပါ်ေစရန်၊
( င ) စားသုံးသူတို့၏ ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိတ်ေကျနပ်မှုရရှိ
ေစေရးတို့အတွက် အာမခံချက်ေပးနိုင်သည့် အရည်အေသွး ြမင့်မားေသာ ကုန်စည်
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု ေဖာ်ေဆာင် ြဖည့်ဆည်းေပးရန်။
အခန်း ( ၃ )
ဗဟိုေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်း
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်(က) စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန ြပ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးက ဥက္က ဋ္ဌ
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆငုိ ရ
် ာဝန် ကီးဌာနများမှ ဒုတိယဝန် ကီးများ၊ သက်ဆငုိ ရ
် ာ
အစိးု ရဌာနအဖွ့ဲ အစည်းများမှ အကီးအကဲများ၊ အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများ
မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက အဖွဲ့ဝင်များအ ြဖ စ်လည်းေကာင်း၊
ဥက္က ဋ္ဌက တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူများက အတွင်းေရးမှူးနှင့် တွဖဲ က်အတွငး် ေရးမှူး
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း ပါဝင်သည့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဗဟိုေကာ်မတီကို
ဖွဲ့စည်းရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းေသာ ဗဟိုေကာ်မတီကို လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။
အခန်း(၄)
ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
( ခ ) စားသုံ းသူအကာအကွ ယ်ေပးေရးဆိုင ်ရာ မူဝါဒများ ချမှ တ ် ေ ဆာင် ရွ က ် ရ ာတွ င ်
ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အ က ံဉာဏ်များ၊ ေထာက်ခံချက်များနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ
ေဆာင်ရွက် ေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ကုန်စည်၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူေဘးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရး
အတွက် ကွင်းဆင်းေလ့လာေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဃ) အစိုးရမဟုတ်ေသာ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် ယင်းအဖွ့ဲ များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ေရး
အတွက် အားေပးေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
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( င ) စားသုးံ သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများဖ
ြ င့် သတင်း
ြဖန့်ေဝေပးခ
ြ င်းနှင့် စားသုံးသူတို့၏ သေဘာထားကို ရယူြခင်း၊
( စ ) စားသုံးသူထံမှ ြဖစ်ေစ၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
အခ
ြ ားအဖွဲ့အစည်းများထံမှြဖစ်ေစ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
တိုင် ြကားမှုများကို လက်ခံေြဖရှင်းေပးခ
ြ င်း၊
(ဆ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းြပီး စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူ၍
သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့် ယင်းသုေတသနပ
ြ ုမှုများကို ြပန်လည် သုံးသပ်၍ စားသုံးသူ
များ၏ အကျိုးအတွက် လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဇ ) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် ဆက်သယ
ွ ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ြ စ်
( ဈ ) ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ရှိေသာ စားသုံးရန်မသင့်သည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားမ
နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း၊
(ည) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု စံချိန်စံညွှန်းကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့များနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများကို
လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းေပးနိုင်ရန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ
ဝန် ကီးဌာနနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဋ ) စားသုံးသူ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ေပးရန်နှင့် ယင်းတို့၏ အေရးကိစ္စများကို
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များကို ပညာေပးခ
ြ င်း၊
( ဌ ) စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာ စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ် အေပါ်
အယူခံမှုကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဍ ) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ြပ ီး ြဖ စ်သည့် အစိ ုးရမဟုတ်ေသာ စားသုံးသူ
အကာအကွယ်ေပးေရးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း။
အခန်း(၅)
စားသုံးသူ၏ အခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များ
၆။

(က) စားသုံးသူ၏အခွင့်အေရးများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(၁) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးြပု
နိုင်ြခင်း၊
(၂)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ေရွးချယ်နိုင်ြခင်းနှင့်ဝန်ခံကတိြပုထားေသာ
တန်ဖိုး၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အာမခံမှုတို့နှင့်အညီ ရယူနိုင်ြခင်း၊

(၃)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ အေ ြခ အေန၊ အာမခံချက်တို့နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ြပ ည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရယူခွင့်
ရှိ ြခင်း၊
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(၄)

စားသုံးသူ အသုံးြပုေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အ ြင င်းပွားမှုအေပါ် ြက ားနာေ ြဖ ရှင်းေပးရန် အေရးဆို တိုင်တန်းနိုင် ြခ င်း၊
စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးမှုများရရှိနိုင်ြခင်းနှင့် မှန်ကန်ေသာ ေဖ
ြ ရှင်းမှုရရှိ
နိုင်ြခင်း၊

(၅)

ခွဲြခားဆက်ဆံမှုမရှိသည့် မျှတေသာ ဆက်ဆံမှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုရရှိြခင်း။

( ခ ) စားသုံးသူ၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(၁)

ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ရည်ရွယ်ေဖာ် ြပ ထားေသာ ကုန်စည်
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကို
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(၂)

စားသုံးသူအ ြငင်းပွားမှုများတွင် သင့်ေလျာ်စွာ ေဖ
ြ ရှင်းေပးသည့် စားသုံးသူ
အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို လိုက်နာခ
ြ င်း၊

(၃)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေပါ် ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ရည်ရွယ်၍ မဟုတ်မမှန်
စွပ်စွဲေြပာဆိုမှု ြပုလုပ်ြခင်းတို့ကို ေရှာင် ြကဉ် ြခင်း၊

(၄)

စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုကို သက်ဆိုင်ရာမှေြဖရှင်းေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး
နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းရှင်အေပါ် ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ေပ
ြ ာဆိုြခင်း၊ ေရးသားခ
ြ င်းနှင့်ြပုမူြခင်း
တို့ကို ေရှာင် ြကဉ်ြခင်း။
အခန်း(၆)
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ အခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များ

၇။

(က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏အခွင့်အေရးများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(၁)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု အေရာင်းအဝယ် ြပ ုလုပ်ရာတွင် သေဘာ
တူညီချက်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့်အညီ ေငွေပးေချမှု လက်ခံရယူ ြခင်း၊

(၂)

စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုတွင် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ခုခံေချပခွင့်ရရှိြခင်း၊

(၃)

စားသုံးသူ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုသည် မိမိ၏ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုေြကာင့်
မဟုတ်ပါက နာမည်ေကာင်းြပန်လည်ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်း၊

(၄)

စားသုံးသူ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုသည် ၎င်းဝယ်ယူေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုေ ြက ာင့် မဟုတ်ေ ြက ာင်း ဥပေဒနှင့်အညီ သက်ေသပ
ြ နိုင်ပါက
နာမည်ေကာင်းကို ြပန်လည်ရရှိနိုင်ြခင်း။

( ခ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(၁)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို စီးပွားေရးကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ြခင်း၊
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(၂)

ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် ရှင်းလင်းမှန်ကန်ေသာ သတင်း
အချက်အလက်များေပးခ
ြ င်း၊

(၃)

စားသုံးသူများကို ခွဲ ြခားမှုမရှိဘဲ ေဖ
ြ ာင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံြခင်း၊

(၄)

ေရာင်းဝယ်ေသာ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို
သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အေသွးများအေပါ် အေ ြခ ခံ၍
အာမခံချက်ေပးခ
ြ င်း၊

(၅)

အရည်အေသွးစမ်းသပ်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ကုန်စည် သိ့ု မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို
ဝယ်ယူြခင်းမပ
ြ ုမီ စားသုံးသူများအား စမ်းသပ်နိုင်သည့်အခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်း၊

(၆)

အာမခံေပးထားသည့် ကာလအတွင်း ကုန်စည်ကို စားသုံး ြခ င်း သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုကိုသုံးစွြဲ ခင်းတို့ေြကာင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံချက်
ေပးအပ်ထားသည့်အတိုင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊

(၇)

စားသုံးသူက လက်ခံရရှိထားေသာ သို့မဟုတ် အသုံးြပုထားေသာ ကုန်စည်သည်
သေဘာတူညီချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက သေဘာတူညီထားသည့် စည်းကမ်း
အတိုင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊

(၈)

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ရာတွင် သေဘာတူညီထားေသာ သေဘာ
တူညီချက် သို့မဟုတ် စာချုပ်ပါဝန်ခံကတိအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊

(၉)

စားသုးံ သူအြငင်းပွားမှုကို သက်ဆိုင်ရာမှ ေဖ
ြ ရှငး် ေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး
နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ စားသုံးသူ
အေပါ် ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ေပ
ြ ာဆို ြခ င်း၊ ေရးသား ြခ င်းနှင့် ြပ ုမူ ြခ င်းတို့ကို
ေရှာင် ြကဉ်ြခင်း။
အခန်း (၇)
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အတွက် တားမ
ြ စ်ချက်များ

၈။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါတို့ကို ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ကုန်သွယ်ြခင်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
မပ
ြ ုရ(က) သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်၏ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် တံဆိပ်အမှတ်အသား
ေပါ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အေခ
ြ အေန၊ အာမခံချက်၊ ထူးြခားချက်၊ အကျိုးသက်ေရာက်မှု၊
အသားတင်အေလးချိန်၊ အသားတင်ထုထည်၊ စုစုေပါင်း ပမာဏ၊ အရည်အေသွး၊
အဆင်အ
့ တန်း၊ ဖွ့ဲ စည်းပု၊ံ ြပုလုပ်ပုံနည်းလမ်း၊ ပုစံ တ
ံ ့ုိ နှငက
့် က
ုိ ည
် မီ မှု ရှေိ သာ ကုန်စည်၊
( ခ ) တံဆိပ်အမှတအ
် သားပါ အချက်အလက် သို့မဟုတ် ေက
ြ ာ်ြငာနှင့်အေရာင်းြမှင့်တင်ေရး
တို့တွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ် ြပချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ကုန်စည်၊
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( ဂ ) အမည်၊ အရွယ်အစား၊ အသားတင်အေလးချိန်၊ ထုထည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ညွှန် ြကားချက်၊
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်၊ ေနာက်ဆုံးသုံးစွဲရမည့် ရက်စွဲ၊
ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး၊ ဓာတ်မတည့်ေ ြကာင်းေဖာ် ြပချက်၊ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်
နှင့် လိပ်စာ၊ ေရာင်းချ ြဖန့်ြဖူးသူအမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်
ကိုတင်သတိေပးချက်တို့မပါရှိေသာ ကုန်စည်၊
(ဃ) သုးံ စွပဲ နံု ငှ ့် ပတ်သက်ေသာ သတင်း၊ အချက်အလက် သို့မဟုတ် ညွှန် ြကားချကမ် ျားကို
ဗဟိုေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာ ေန့ရက်မှစ၍ ြမ န်မာဘာသာ ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊
ြမန်မာနှင့်အြခားဘာသာတွဲလျက် ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပထား ြခင်းမရှေိ သာ ကုန်စည်၊
( င ) မူလထွက်ရှိသည့် ေနရာ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့်ေနရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန်
ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်၊
( စ ) ြပည်တွင်းြပည်ပ အသိအမှတ်ြပုဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ေထာက်ခံချက်
အရဖ
ြ စ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံသတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားအရဖ
ြ စ်ေစ ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ
ကုန်စည်၊
(ဆ) သက်ဆငုိ ရ
် ာအဖွ့ဲ အစည်းက သိပ္ပံနည်းကျ သုေတသနပ
ြ ုေဆာင်ရွက်ချက်၊ ေတွ့ရှိချက်
အေထာက်အထားများမရှိဘဲ ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ
ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်၊
( ဇ ) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ကုန်စည်၊
( ဈ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ
အေခ
ြ အေန၊ အာမခံချက်၊ ထူးြခားချက်၊ ကာလသတ်မတ
ှ ်ချက၊် အကျိုးသက်ေရာက်မှု
တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှု၊
(ည) ေက
ြ ာ် ြငာနှင့် အေရာင်း ြမှင့်တင်ေရးတို့တွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ် ြပချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှု
မရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှု။
၉။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနများတွင် ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် အသုံးြပုသူအား
ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း ြခ င်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အေရာင်း ြမှင့်တင်ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေက
ြ ာ် ြငာခ
ြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း မပ
ြ ုလုပ်ရ (က) ထုတ်ေဖာ်ညွှန်းဆိုထားေသာ အရည်အေသွးစံချိန်စံညွှန်း၊ ပုံစံ သို့မဟုတ် နည်းလမ်း၊
ထူးြခားေသာလက္ခဏာ၊ အသုံးြပုမှုတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ေစျးနှုန်းေလျှာ့ေပးထားေသာ
ကုန်စည် သို့မဟုတ် အထူးေဈးနှုန်းသတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်စည် ြဖစ် ြခင်း၊
( ခ ) သစ်လွင်ေကာင်းမွန်ေသာ အေခ
ြ အေနတွင် မရှိေသာ ကုန်စည်ြဖစ် ြခင်း၊
( ဂ ) အခ
ြ ားကုမ္ပဏီ တစ်ခုခု၏ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ခိုင်မာေသာ ေထာက်ပံ့မှု
နှင့် အာမခံမှု ြပုြခင်း၊
(ဃ) အသုံးမပ
ြ ုနိုင်ေသာ သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်ေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုြဖစ်ြခင်း၊
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( င ) အ ြပစ်အနာအဆာ၊ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကုန်စည် သို့မဟုတ်
ဝန်ေဆာင်မှုြဖစ်ြခင်း၊
( စ ) အခ
ြ ားေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍
ချိုးနှိမ်ေဖာ်ြပ ြခင်း၊
(ဆ) သတင် း အချက် အ လက် အ ြပ ည် ့ အ စု ံ ခိ ု င ် မ ာမှု မ ရှ ိ ေ သာ ချဲ ့ ကားေဖာ် ြပ မှု မ ျားကို
အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊
( ဇ ) မေသချာမေရရာေသာ ကတိကဝတ် ြပ ုမှုများ ြဖ င့် ကမ်းလှမ်း၍ ေရာင်းချေသာ
သို့မဟုတ် ေပးအပ်ေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုြဖစ် ြခင်း။
၁၀။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေရာင်းဝယ်မှု ြပ ုလုပ်ရာတွင် စားသုံးသူအား ေအာက်ပါ
အေ ြခ အေနတစ်ခုခု ြဖ င့် လိမ်လည် လှည့် ြဖ ားမှုမ ြပ ုရ (က) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုသည် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အေသွးတို့နှင့်
ကိုက်ညီသည်ဟု မမှန်မကန်ေဖာ် ြပ ြခင်း၊
( ခ ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ချွတ်ယွင်းချက်ကို ဖုံးကွယ်ေဖာ် ြပ ြခင်း၊
( ဂ ) ကမ်းလှမ်းထားေသာ ကုန်စည်မဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ားကုန်စည်ကို အစားထိုးေရာင်းချခ
ြ င်း၊
(ဃ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအား အေရာင်းြမှင်တ
့ င်ေရာင်းချခ
ြ င်း မပ
ြ ုလုပ်မီ
ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ ေစျနှုန်းများကို တိုး ြမှင့်ြခင်း၊
( င ) ေနာက်ဆုံးသုံးစွဲရမည့် ရက်စွဲ ေကျာ်လွန်ေနေသာ ကုန်စည်ကို ြပ ု ြပ င်မွမ်းမံ၍
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ေရာေနှာေရာင်းချခ
ြ င်း၊
ြ င်းနှင့် အမျိုးအစား
( စ ) အမျိုးအစားတူ အရည်အေသွးနိမ့်ကုန်စည်ကို ေရာေနှာေရာင်းချခ
မတူ စားသုံးရန်မသင့်ေသာ ကုန်စည်ကို ေရာေနှာေရာင်းချခ
ြ င်း။
၁၁။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် မူလက ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို သတ်မှတ်ထားေသာ
ကာလအတွင်း ေရာင်းချရန် သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းထားေသာ၊ အေရာင်း ြမှင့်တင်ထားေသာ၊ ေက
ြ ညာ
ထားေသာပမာဏ၊ အေရအတွက်အတိုင်း ေရာင်းချရန် အစီအစဉ်မရှိဘဲ ယင်းတို့ကို အချိန်ကာလ
တစ်ခုအတွင်း အထူးေစျးနှုန်းြဖင့် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ အေရာင်းြမှင့်တင်ြခင်းနှင့် ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
တို့ မပ
ြ ုရ။
၁၂။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် အခ
ြ ားကုန်စည်ကို ဆုေ ြကးအေနဖ
ြ င့်ေပးရန် သို့မဟုတ် အခမဲ့
ဝန်ေဆာင်မှုေပးရန် ကတိြပုထားေသာ်လည်း အမှန်တကယ်ေပးအပ်နိုင်ြခင်း မရှိပါက ကုန်စည်
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ အေရာင်းြမှင့်တင် ြခင်း သို့မဟုတ် ေက
ြ ညာ
ြခင်းမပ
ြ ုရ။
၁၃။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် စားသုံးသူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ြဖစ်ေစ
အေနှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခခု ုြဖင်က
့ နု စ် ည် သိ့ု မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မအ
ှု ား ေရာင်းချရန်
ကမ်းလှမ်းြခင်း သို့မဟုတ် ေက
ြ ညာ ြခင်းမပ
ြ ုရ။
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၁၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါေက
ြ ာ်ြငာအမျိုးအစားများကို ေက
ြ ာ်ြငာခ
ြ င်း မပ
ြ ုလုပ်ရ (က) ကုန်စည်၏ အရည်အေသွး၊ အေရအတွက်၊ ကုန်စည်တွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်းများ၊
ကုန်စည်အား အသုံးြပုပုံ၊ ကုန်စည်၏ ေဈးနှုန်း၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှုန်းထားနှင့် ကုန်စည်
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ေပးအပ်နိုင်သည့်အချိန်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူများအား
လိမ်လည်ထားေသာ ေက
ြ ာ် ြငာများ၊
( ခ ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ အာမခံေပးထားမှုအေပါ် လိမ်လည်ထားေသာ
ေက
ြ ာ် ြငာများ၊
( ဂ ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန်ေသာ သတင်း
အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့်ေ ြကာ်ြငာများ၊
ြ င်း ြဖင့် အန္တရာယ်ရှိမှုအား အသိေပး
(ဃ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို အသုံး ြပုခ
ြခင်းမရှိေသာ ေက
ြ ာ်ြငာများ၊
( င ) သက်ဆိုင်သူ၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖ
ြ စ်အပျက်တစ်ခုအေပါ်
အသုံး ြပုထားေသာ ေက
ြ ာ် ြငာများ၊
( စ ) ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်များကိုေဖာက်ဖျက်သည့် ေက
ြ ာ်ြငာများ။
၁၅။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် ေက
ြ ာ်ြငာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူတို့သည် မိမိတို့ ေက
ြ ာ်ြငာ၏
အကျိုးဆက်များကို တာဝန်ယူရမည်။
အခန်း (၈)
စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၆။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန်နှင့် စားသုံးသူများ၏ အ ြင င်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ေ ြဖ ရှင်းနိုင်ေရးအတွက် စားသုံးသူ
အင
ြ င်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့များကို သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊
ခရိုင်၊ ြမို့နယ်များတွင် ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၇။ စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုများကို ေစ့စပ်ညှိနိှုင်းေပးခ
ြ င်း၊ ေဖ
ြ ရှင်းေပးခ
ြ င်း၊
( ခ ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတများကို
စားသုံးသူအား ြဖန့်ြဖူးေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ၏ စာဖ
ြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
နှုတ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်းတိုင် ြကားမှုကို လက်ခံစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
(ဃ) ဗဟိုေကာ်မတီက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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အခန်း (၉)
စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုအား ေဖ
ြ ရှင်းြခင်း
၁၈။ စားသုံးသူအြငင်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးအဖွဲ့သည် စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုများကို ေဖ
ြ ရှင်းရာတွင်
ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို ေခါ်ယူ
စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
( ခ ) စားသုးံ သူအြငင်းပွားမှုကို သိရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ မျက်ြမင်သက်ေသများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ
တို့ကို ေခါ်ယူစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အ ြခ ားသက်ေသခံ
ပစ္စည်းများကို စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် အကဲ ြဖတ် ြခင်း၊
(ဃ) စားသုံးသူဘက်မှ ဆုံးရှုံးမှုရှိ မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ဆုံး ြဖတ်ြခင်း၊
( င ) စားသုံးသူအ ြင င်းပွားမှုတွင် ကျူးလွန်ေဖာက်ဖျက်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို
စားသုံးသူ အကာအကွယ်ေပးေရးနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ ဆုံး ြဖ တ်ချက်ကို အသိေပး
အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း၊
( စ ) ပုဒ်မ ၈ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အေရးယူ ြခင်း။
အခန်း (၁၀)
စားသုံးသူအြငင်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးအဖွဲ့၏ အေရးယူပိုင်ခွင့်
၁၉။ စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)
တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၈ တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ြကာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိပါက ေအာက်ပါ
အေရးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပေုိ သာ အေရးယူမှုများကိုြဖစ်ေစ ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရွက်
နိုင်သည် (က) သတိေပးခ
ြ င်း၊
( ခ ) ြပင်းထန်စွာသတိေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ေလျာ်ေ ြကးေပးေစခ
ြ င်း၊
(ဃ) အင
ြ င်းပွားလျက်ရှိေသာ ကုန်စည်ကို ေရာင်းချဖ
ြ န့်ြဖူးခ
ြ င်းအား ကာလအကန့်အသတ်
ြဖင့် တားမ
ြ စ်ြခင်း၊
( င ) ကုန်စည်ကိုေစျးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းေစခ
ြ င်း၊
( စ ) စားသုံးသူတို့အား ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ကုန်စည်များကို ဖျက်ဆီးေစခ
ြ င်း၊
(ဆ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်း ြခ င်း သို့မဟုတ် အ ြမ ဲတမ်းပိတ်သိမ်း ြခ င်းတို့ကို
ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက် ြခ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖ တ်ချက်ကို
မေကျနပ်သူသည် ယင်းဆုံး ြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၆ဝ အတွင်း ဗဟိုေကာ်မတီသို့
အယူခံဝင်နိုင်သည်။
၂၁။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းေရးအဖွဲ့ကချမှတ်ေသာ ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
အတည်ြပုခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက် ြခင်းြပုနိုင်သည်။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်
သည် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ် ြဖစ်ေစရမည်။
၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ချမှတ်ထားေသာ အမိန့် အရ ေလျာ်ေ ြကး
ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူအေပါ် ဝင်ေငွခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွြဖစ်ဘသ
ိ ကဲသ
့ ့ုိ အရေကာက်ခခံ ွငရ
့် သ
ိှ ည်။
ထိုသို့ ေကာက်ခရ
ံ ာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ အရာရှိတစ်ဦးဦးကို ေကာ်လတ
ိ ်ေတာ်အရာရှိအြဖစ် ခန့်အပ်
တာဝန်ေပးနိုင်သည်။
အခန်း (၁၁)
ြပစ်မှုနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၂၃။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မ ၁၃
သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား
စီရင် ြခင်းခံရလျှင် သုံးနှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ထက် မပိုေသာ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၂၄။ ပု ဒ် မ ၂၃ အရ ြပ စ် ဒဏ် ကျခံ ေစရကာမူ စားသု ံ းသူ သည် မိ မိ ၏ နစ် နာမှု အ တွ က ်
တရားမေက
ြ ာင်းအရလည်း တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
အခန်း(၁၂)
အေထွေထွ
၂၅။ ကု န ် စ ည် ေ ရာင် း ချသူ သ ည် ဝယ် ယ ူ သ ည် ့ ကု န ် စ ည် အ တွ က ် ဝယ် ယ ူ သ ူ အ ား ေ ြပ စာ
ေပးအပ်ရမည်။ ေ ြပ စာတွင် ဝယ်ယူသူလိပ်စာ၊ အမည်၊ ဝယ်ယူသည့်ေန့စွဲ၊ ဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်း
အမျိုးအမည်၊ အေရအတွက်၊ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအတွက် ကျသင့်ေငွပမာဏ၊ အခွန်ကဲ့သို့ေသာ
သီးြခားေဖာ်ြပချက် အပါအဝင် စုစုေပါင်းကျသင့်ေငွပမာဏ၊ ကုန်စည်ေမာ်ဒယ်နံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်သည့်
ေနရာေဒသနှင့် သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားေသာ အခ
ြ ားအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။
၂၆။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ပုဒ်မ ၉ ပါ ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်
မရှိေ ြကာင်း သက်ေသပ
ြ ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂၇။ ဤဥပေဒပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒနှင့်
အညီသာလျှင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၈။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ကုန်စည် သိ့ု မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအတွက် စံချနိ စ် ည
ံ နွှ း် များကို သီးြခား ကျွမ်းကျငမ် အ
ှု ဖွ့ဲ များဖွ့ဲ စည်း၍
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ြဖ စ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများအရ ခန့်အပ်တာဝန် ေပးထားေသာ စစ်ေဆးေရး
အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းများအား ေရွးချယ်သတ်မှတ်၍ြဖစ်ေစ
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၉။ (က) ဗဟိုေကာ်မတီသည် ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံချိန်စံညွှန်းများ
နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့် ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို
အသိအမှတ် ြပုနိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဗဟိုေကာ်မတီက အသိအမှတ် ြပ ုေသာ ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုခု၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးချက်သည် အပ
ြ ီးသတ် သက်ေသခံချက် ြဖစ်ေစရမည်။
၃၀။ စားသုးံ သူအြငင်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှငး် ေရးအဖွ့ဲ သည် စားသုံးသူအြငင်းပွားမှုများကို ဆုံးြဖတ် ေဖ
ြ ရှင်း
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ
စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပူးေပါင်း၍ အကံဉာဏ်များကို ရယူေဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။
၃၁။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် (က) ဝန် က ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ် ြပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန် က ီးဌာနနှင့် ဗဟိုေကာ်မတီတို့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ြက ာ် ြင ာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်နှင့်
ညွှန် ြကားချက်များကို လည်းေကာင်း ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

