
 
  
  

 စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ ်၁၀ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း  ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ်  ၁၄  ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း ( ၁ ) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) စားသံုးသူ ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မှု 

အတွက် မဟုတ်ဘ ဲစားေသာက်ခြ င်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြ င်း  ပြ ုသူကိုဆိုသည်။ 

( ခ ) စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူအား ဥပေဒဆိုင်ရာအကာအကွယ်ေပးေရး၊ ကျန်းမာေရး နှင့် 

ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ  အာမခံချက်ေပးေရးကို ဆိုသည်။  

( ဂ ) ကုန်စည် ဆိုသည်မှာ လူအများအသုံး ပြ ုနိုင်ရန်နှင့်စားသုံးရန်တို့အတွက် ထိေတွ့ 

နုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် အပြ ည့်အဝမထိေတွ့နုိင်ေသာ၊ ေရွှ ေပြ ာင်းနုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် 

မေရွှေပြ ာင်းနုိင်ေသာ၊ စားသံုးနုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် မစားသံုးနုိင်ေသာ ကုန်သွယ်နုိင်သည့် 

အရာကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု 

အသွင်ဖြ င့် စားသံုးသူ၏လုိအပ်ချက်ကုိ  ဖြ ည့်ဆည်းေပးသည့် ေဆာင်ရွက်မှုကုိ ဆုိသည်။ 

( င ) ကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍ 

အကျိုးအမြ တ်ရရိှေစရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ေသာ အေရာင်းအဝယ်ပြ ုလုပ်ခြ င်းကုိ 

ဆိုသည်။ 

( စ ) ေကြ ာ်ငြ ာ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကဖြ စ်ေစ၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကဖြ စ်ေစ၊ 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကဖြ စ်ေစ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်နှင့်ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ 

ဝန်ေဆာင်မှုကို အများ ပြ ည်သူသိရှ ိရန် အသိေပးထုတ် ပြ န်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုကိ ု

ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းလည်း 

ပါဝင်သည်။ 
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(ဆ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ် ခြ င်း၊  ဖြ န့် ဖြ ူး ခြ င်း၊ 

သုိေလှာင်ခြ င်း၊ သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ င်း၊  ပြ ုပြ င်ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊  ပြ ည်ပသို့ 
တင်ပို့ ခြ င်း၊  ပြ ည်ပမှတင်သွင်းခြ င်း၊  ပြ န်လည်ေရာင်းချခြ င်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မှု 
ေပးခြ င်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ေကြ ာ် ငြ ာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခြ င်းကို ဖြ စ်ေစ တစ်ဦးချင်းေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်သူကုိ ဆိုသည်။ 

( ဇ ) လိမ်လည်လှည့်ဖြ ားမှု ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
စားသံုးသူ ထင်ေယာင်ထင်မှားဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် မှားယွင်းေသာ ေဖာ်ပြ မှုကုိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ မမှန်ကန်ေသာေကြ ာ်ငြ ာကုိဖြ စ်ေစ သေဘာရုိးဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမဟုတ်သည့် 

 ပြ ုလုပ်မှုကိုလည်းေကာင်း၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
သဘာဝအရည်အေသွးကို ဖြ စ်ေစ၊ ထုတ်လုပ်မှု ဖြ စ်စဉ်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်မှု 
 ဖြ စ်စဉ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ဝိေသသလက္ခဏာကုိဖြ စ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်းကုိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကိ ု ဖြ စ်ေစ၊ အေရအတွက်ကို ဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူက 
ယံုကြ ည်မှု လဲွမှားစွာလက်ခံရန် မရုိးမေဖြ ာင့်ေသာသေဘာဖြ င့်  ပြ ုလုပ်မှုကုိလည်းေကာင်း 
ဆိုသည်။ 

( ဈ ) ပျက်စီးဆံုးရှံုးမှု ဆုိသည်မှာ ေသဆံုးမှု၊ လူပုဂ္ိုဂ လ်နစ်နာဆံုးရှံုးမှုနှင့် ေရွှ ေပြ ာင်းနုိင်ေသာ 
သို့မဟုတ် မေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိ ုဆိုသည်။ 

(ည) အေရာင်းမြ င့်ှတင်ခြ င်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကိ ုစားသုံးသူက 
ပုိမုိကျယ်ပြ န့်စွာ ဝယ်ယူရန် သုိ့မဟုတ် အသံုးပြ ုရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိ ဆုိသည်။ 

( ဋ ) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်နှင် ့ 
စားသုံးသူတို့အကြ ား ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဖြ စ်ပွားေသာ 

အငြ င်းပွားမှုကိ ုညှိနိှုင်းေဖြ ရှငး်ေပးရန် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) ဝန်ကီးဌာန ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 
ဝန်ကးီဌာနကိုဆိုသည်။ 

( ဍ ) ဗဟုိေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်းထားေသာ စားသံုးသူအကာအကွယ် 
ေပးေရး ဗဟိုေကာ်မတီကိ ုဆိုသည်။ 

( ဎ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း ( ၂ ) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က) စားသုံးသူတို့သည် မိမိတို့၏ အခွင့်အေရးများကို သိရှိနားလည်၍ ေတာင်းဆိုရယူ 
နုိင်ရန်နှင့် ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ သံုးစဲွရာတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြ ားမှုတုိ့ 
မခံရေစရန်၊ 
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( ခ ) စားသံုးသူတုိ့၏ အခွင့်အေရးများကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်နုိင်ေသာစနစ် တစ်ရပ် 
ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊ 

( ဂ ) စားသုံးသူအား ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးခြ င်း၊ မှန်ကန်ရှင်းလင်းသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များဖြ န့်ေဝ အသိေပးခြ င်းတုိ့ပါဝင်ေသာ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရး 
လုပ်ငန်း အစီအမ ံေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊ 

(ဃ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တို့က စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး လုပ်ငန်းအေပါ် 
အေလးထား လိုက်နာခြ င်းဖြ င့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူမှုရှိေသာ 
အပြ ုအမူများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစရန်၊ 

( င ) စားသုံးသူတို့၏ ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိတ်ေကျနပ်မှုရရှိ 
ေစေရးတို့အတွက် အာမခံချက်ေပးနုိင်သည် ့အရည်အေသွးမြ င့်မားေသာ ကုန်စည် 
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု ေဖာ်ေဆာင်ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန်။ 

အခန်း ( ၃ ) 

ဗဟုိေကာ်မတီဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်- 

(က) စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဥက္ကဋ္ဌ 
အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ သက်ဆုိင်ရာ 
အစုိးရဌာနအဖဲွ့အစည်းများမှ အကီးအကဲများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်းများ 
မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက အဖွဲ့ဝင်များအဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ 
ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ေပးအပ် ခြ င်းခံရသူများက အတွင်းေရးမှူးနှင့် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူး 
အဖြ စ်လည်းေကာင်း ပါဝင်သည့် စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဗဟုိေကာ်မတီကုိ 
ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်းေသာ ဗဟုိေကာ်မတီကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင်ဖဲွ့စည်း နုိင်သည်။ 

အခန်း(၄) 

ဗဟုိေကာမ်တီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၅။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည် - 

(က) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင်မြ င်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ခ ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်          
 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံဉာဏ်များ၊ ေထာက်ခံချက်များနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ 
ေဆာင်ရွက ်ေပးခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ကုန်စည်၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူေဘးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရး 
အတွက် ကွင်းဆင်းေလ့လာေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) အစိုးရမဟုတ်ေသာ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် ယင်းအဖဲွ့များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများ ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရး 
အတွက် အားေပးေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 
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( င ) စားသံုးသူ အကျိုးစီးပွားအတွက် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများဖြ င့် သတင်း 

 ဖြ န့်ေဝေပးခြ ငး်နှင် ့စားသုံးသူတို့၏ သေဘာထားကို ရယူခြ ငး်၊ 

( စ ) စားသုံးသူထံမှဖြ စ်ေစ၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
အခြ ားအဖဲွ့အစည်းများထံမှဖြ စ်ေစ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
တိုင်ကြ ားမှုများကို လက်ခံေဖြ ရှငး်ေပးခြ င်း၊ 

(ဆ) စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြ းီ စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူ၍ 
သုေတသနပြ ုခြ ငး်နငှ့် ယင်းသုေတသနပြ ုမှုများကို  ပြ န်လည် သုံးသပ်၍ စားသုံးသူ 
များ၏ အကျို းအတွက် လိုအပ်သလိ ုေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်၊ 

( ဇ )  အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဈ ) ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ရှိေသာ စားသုံးရန်မသင့်သည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားမြ စ ်
နိုင်ရန ်သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့အေကြ ာငး်ကြ ားခြ ငး်၊ 

(ည) ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု စံချိန်စံညွှန်းကျွမ်းကျင်မှုအဖဲွ့များနှင့် ဓာတ်ခဲွခန်းများကုိ 
လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းေပးနိုင်ရန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ 

ဝန်ကးီဌာနနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဋ ) စားသုံးသူ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ေပးရန်နှင့် ယင်းတို့၏ အေရးကိစ္စများကို 
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များကို ပညာေပးခြ င်း၊ 

( ဌ ) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာ စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ ်အေပါ် 
အယူခံမှုကို အဆုံးအဖြ တ်ေပးခြ ငး်၊ 

( ဍ ) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ပြ ီး ဖြ စ်သည့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ စားသုံးသူ 

အကာအကွယ်ေပးေရးအသငး်အဖွဲ့များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

အခန်း(၅) 

စားသံုးသူ၏ အခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များ 

၆။ (က) စားသုံးသူ၏အခွင့်အေရးများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

 (၁) ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသံုးပြ ု 
နိုင်ခြ င်း၊ 

(၂) ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ ေရွးချယ်နုိင်ခြ င်းနှင့်ဝန်ခံကတိပြ ုထားေသာ 

တန်ဖုိး၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အာမခံမှုတုိ့နှင့်အညီ ရယူနုိင်ခြ င်း၊ 

(၃) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ အေခြ အေန၊ အာမခံချက်တို့နှင် ့ 
စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရယူခွင့် 
ရှိခြ င်း၊ 
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(၄) စားသံုးသူ အသံုးပြ ုေသာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အငြ င်းပွားမှုအေပါ်  ကြ ားနာေဖြ ရှင်းေပးရန် အေရးဆို တိုင်တန်းနိုင် ခြ င်း၊ 

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးမှုများရရှိနိုင်ခြ င်းနှင့် မှန်ကန်ေသာ ေဖြ ရှင်းမှုရရှ ိ

နိုင်ခြ င်း၊  

(၅) ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုမရှိသည့် မျှတေသာ ဆက်ဆံမှုနှင် ့ဝန်ေဆာင်မှုရရှိ ခြ ငး်။ 

( ခ ) စားသုံးသူ၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(၁) ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ရည်ရွယ်ေဖာ် ပြ ထားေသာ ကုန်စည် 

သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကုိ 

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(၂) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုများတွင် သင့်ေလျာ်စွာ ေဖြ ရှင်းေပးသည့် စားသုံးသူ 

အငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်များကို လိုက်နာခြ ငး်၊ 

(၃) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေပါ် ထိခုိက်နစ်နာေစရန် ရည်ရွယ်၍ မဟုတ်မမှန် 

စွပ်စွဲေပြ ာဆိမုှုပြ ုလုပ်ခြ င်းတို့ကို ေရှာင်ကြ ဉ်ခြ င်း၊ 

(၄)  စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုကို သက်ဆိုင်ရာမှေဖြ ရှငး်ေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ သက်ဆုိင်ရာ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်အေပါ် ထိခုိက်နစ်နာေစရန် ေပြ ာဆုိခြ င်း၊ ေရးသားခြ င်းနှင့်ပြ ုမူခြ င်း 

တို့ကိ ုေရှာင်ကြ ဉ်ခြ ငး်။ 

အခန်း(၆) 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏ အခွင့်အေရးနှင့်တာဝန်များ 

၇။ (က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏အခွင့်အေရးများမှာေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(၁) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု အေရာင်းအဝယ်ပြ ုလုပ်ရာတွင် သေဘာ 

တူညီချက်များ၊ တန်ဖုိးများနှင့်အည ီေငွေပးေချမှု လက်ခံရယူခြ ငး်၊ 

(၂) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုတွင် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ခုခံေချပခွင့်ရရှိခြ ငး်၊ 

(၃) စားသံုးသူ၏ ဆံုးရှံုးနစ်နာမှုသည် မိမိ၏ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုေကြ ာင့် 

မဟုတ်ပါက နာမည်ေကာင်းပြ န်လည်ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်နုိင်ခြ င်း၊ 

(၄) စားသုံးသူ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုသည် ၎င်းဝယ်ယူေသာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုေကြ ာင့် မဟုတ်ေကြ ာင်း ဥပေဒနှင့်အညီ သက်ေသပြ နိုင်ပါက 

နာမည်ေကာင်းကိ ု ပြ န်လည်ရရှိနိုင်ခြ င်း။ 

( ခ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(၁) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို စီးပွားေရးကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခြ င်း၊ 
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(၂) ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် ရှင်းလင်းမှန်ကန်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များေပးခြ င်း၊ 

(၃) စားသုံးသူများကို ခွဲ ခြ ားမှုမရှိဘဲ ေဖြ ာင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံခြ င်း၊ 

(၄) ေရာင်းဝယ်ေသာ သုိ့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ 

သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အေသွးများအေပါ် အေခြ ခံ၍ 

အာမခံချက်ေပးခြ ငး်၊ 

(၅) အရည်အေသွးစမ်းသပ်ရန် လုိအပ်ေသာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ 

ဝယ်ယူခြ င်းမပြ ုမီ စားသံုးသူများအား စမ်းသပ်နုိင်သည့်အခွင့်အေရးေပးခြ င်း၊ 

(၆) အာမခံေပးထားသည့် ကာလအတွင်း ကုန်စည်ကို စားသုံးခြ င်း သို့မဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုကုိသံုးစဲွခြ င်းတုိ့ေကြ ာင့် ပျက်စီးဆံုးရှံုးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံချက် 

ေပးအပ်ထားသည့်အတိုင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်၊ 

(၇) စားသံုးသူက လက်ခံရရိှထားေသာ သုိ့မဟုတ် အသံုးပြ ုထားေသာ ကုန်စည်သည် 

သေဘာတူညီချက်နှင့် ကုိက်ညီမှုမရိှပါက သေဘာတူညီထားသည့် စည်းကမ်း 

အတိုင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

(၈) ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ရာတွင် သေဘာတူညီထားေသာ သေဘာ 

တူညီချက် သုိ့မဟုတ် စာချု ပ်ပါဝန်ခံကတိအတုိင်း တိကျစွာလုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(၉) စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုကုိ သက်ဆုိင်ရာမှ ေဖြ ရှင်းေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး 

နည်းလမ်းများဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ သက်ဆုိင်ရာ စားသံုးသူ 

အေပါ် ထိခိုက်နစ်နာေစရန် ေပြ ာဆို ခြ င်း၊ ေရးသားခြ င်းနှင့်  ပြ ုမူခြ င်းတို့ကို 

ေရှာင်ကြ ဉ်ခြ ငး်။ 

အခန်း (၇) 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အတွက် တားမြ စ်ချက်များ 

၈။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါတုိ့ကုိ ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ကုန်သွယ်ခြ င်း၊ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ ုရ- 

(က) သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်၏ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ ် တံဆိပ်အမှတ်အသား 

ေပါ်တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ အေခြ အေန၊ အာမခံချက်၊ ထူးခြ ားချက်၊ အကျို းသက်ေရာက်မှု၊ 

အသားတင်အေလးချိန်၊ အသားတင်ထုထည်၊ စုစုေပါင်း ပမာဏ၊ အရည်အေသွး၊ 

အဆင့်အတန်း၊ ဖဲွ့စည်းပံု၊  ပြ ုလုပ်ပံုနည်းလမ်း၊ ပံုစံတုိ့နှင့်ကုိက်ညီမှုမရိှေသာ ကုန်စည်၊ 

( ခ ) တံဆိပ်အမှတ်အသားပါ အချက်အလက် သုိ့မဟုတ် ေကြ ာ်ငြ ာနှင့်အေရာင်းမြ င့်ှတင်ေရး 

တို့တွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ပြ ချက်တို့နှင် ့ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ကုန်စည်၊ 
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( ဂ ) အမည်၊ အရွယ်အစား၊ အသားတင်အေလးချိန်၊ ထုထည်၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ၊ ညွှန်ကြ ားချက်၊ 

ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်၊ ေနာက်ဆုံးသံုးစွဲရမည် ့ ရက်စွဲ၊ 
ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး၊ ဓာတ်မတည့်ေကြ ာငး်ေဖာ်ပြ ချက၊် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအမည် 
နှင့် လိပ်စာ၊ ေရာင်းချ  ဖြ န့်ဖြ ူးသူအမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ သတငး်အချက်အလက်နှင့် 
 ကိုတင်သတိေပးချက်တို့မပါရှိေသာ ကုန်စည်၊ 

(ဃ) သံုးစဲွပံုနှင့် ပတ်သက်ေသာ သတင်း၊ အချက်အလက် သုိ့မဟုတ် ညွှန်ကြ ားချက်များကုိ 
ဗဟိုေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာ ေန့ရက်မှစ၍  မြ န်မာဘာသာ  ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ 
 မြ န်မာနှင့်အခြ ားဘာသာတွဲလျက်ဖြ စေ်စ ေဖာ်ပြ ထား ခြ ငး်မရိှေသာ ကုန်စည်၊ 

( င ) မူလထွက်ရိှသည် ့ေနရာ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့်ေနရာနှင် ့စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန် 
ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုန်စည်၊ 

( စ )  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ အသိအမှတ်ပြ ုဌာန သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ေထာက်ခံချက် 
အရဖြ စ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များအရဖြ စ်ေစ ကုိက်ညီမှုမရိှေသာ 
ကုန်စည်၊ 

(ဆ) သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းက သိပ္ံပနည်းကျ သုေတသနပြ ုေဆာင်ရွက်ချက်၊ ေတွ့ရိှချက် 

အေထာက်အထားများမရှိဘဲ ကျန်းမာေရးနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ 
ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုန်စည်၊ 

( ဇ ) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ကုန်စည်၊ 

( ဈ ) သက်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ 
အေခြ အေန၊ အာမခံချက်၊ ထူးခြ ားချက်၊ ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ အကျိုးသက်ေရာက်မှု 
တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှု၊ 

(ည) ေကြ ာ်ငြ ာနှင့် အေရာင်းမြ ငှ့်တင်ေရးတို့တွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ပြ ချက်တို့နှင် ့ကိုက်ညီမှု 
မရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှု။ 

၉။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါအေခြ အေနများတွင် ဝယ်ယူသူ သုိ့မဟုတ် အသံုးပြ ုသူအား 
ထင်ေယာင်ထင်မှား ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်း ခြ င်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
အေရာင်းမြ ငှ်တ့င်ခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကြ ာ်ငြ ာခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း မပြ ုလုပ်ရ - 

(က) ထုတ်ေဖာ်ညွှန်းဆိုထားေသာ အရည်အေသွးစံချိန်စံညွှန်း၊ ပုံစံ သို့မဟုတ် နည်းလမ်း၊ 
ထူးခြ ားေသာလက္ခဏာ၊ အသံုးပြ ုမှုတုိ့နှင့် ကုိက်ညီမှုမရိှသည့် ေစျးနှုန်းေလျှာ့ေပးထားေသာ 
ကုန်စည ်သို့မဟုတ် အထူးေဈးနှုန်းသတ်မှတ်ထားေသာ ကုန်စည်  ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) သစ်လွင်ေကာင်းမွန်ေသာ အေခြ အေနတွင ်မရှိေသာ ကုန်စည်ဖြ စ်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) အခြ ားကုမ္ပဏီ တစ်ခုခု၏ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ ခုိင်မာေသာ ေထာက်ပ့ံမှု 
နှင့် အာမခံမှု ပြ ု ခြ င်း၊ 

(ဃ) အသံုးမပြ ုနုိင်ေသာ သုိ့မဟုတ် မရရိှနုိင်ေသာ ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုဖြ စ်ခြ င်း၊ 
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( င ) အ ပြ စ်အနာအဆာ၊ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကုန်စည် သို့မဟုတ် 
ဝန်ေဆာင်မှုဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

( စ ) အခြ ားေသာ ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ 
ချိုးနှိမ်ေဖာ်ပြ ခြ ငး်၊ 

(ဆ) သတင်းအချက်အလက်အပြ ည့်အစုံ ခိုင်မာမှုမရှိေသာ ချဲ့ကားေဖာ် ပြ မှုများကို 
အသုံးပြ ုခြ င်း၊ 

( ဇ ) မေသချာမေရရာေသာ ကတိကဝတ်ပြ ုမှုများဖြ င့် ကမ်းလှမ်း၍ ေရာင်းချေသာ 
သို့မဟုတ် ေပးအပ်ေသာ ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုဖြ စ်ခြ င်း။ 

၁၀။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေရာင်းဝယ်မှု ပြ ုလုပ်ရာတွင် စားသုံးသူအား ေအာက်ပါ 
အေခြ အေနတစ်ခုခု ဖြ င့် လိမ်လည် လှည့် ဖြ ားမှုမပြ ုရ -  

(က) ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုသည် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အေသွးတို့နှင် ့
ကိုက်ညီသည်ဟ ုမမှန်မကန်ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ 

( ခ ) ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ချွတ်ယွင်းချက်ကို ဖုံးကွယ်ေဖာ်ပြ ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ကမ်းလှမ်းထားေသာ ကုန်စည်မဟုတ်ဘဲ အခြ ားကုန်စည်ကိ ုအစားထိုးေရာင်းချခြ င်း၊ 

(ဃ) ကုန်စည ် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအား အေရာင်းမြ ှင်တ့င်ေရာင်းချခြ ငး် မပြ ုလုပမ်ီ 
ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ ေစျနှုန်းများကိ ုတိုးမြ ှင့်ခြ င်း၊ 

( င ) ေနာက်ဆုံးသုံးစွဲရမည့် ရက်စွဲ ေကျာ်လွန်ေနေသာ ကုန်စည်ကို  ပြ ု ပြ င်မွမ်းမံ၍ 
ေရာင်းချခြ ငး်၊ ေရာေနှာေရာင်းချခြ ငး်၊ 

( စ ) အမျိုးအစားတူ အရည်အေသွးနိမ့်ကုန်စည်ကုိ ေရာေနှာေရာင်းချခြ င်းနှင့် အမျိုးအစား 
မတ ူစားသုံးရန်မသင့်ေသာ ကုန်စည်ကိ ုေရာေနှာေရာင်းချခြ ငး်။ 

၁၁။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် မူလက ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ သတ်မှတ်ထားေသာ 
ကာလအတွင်း ေရာင်းချရန် သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းထားေသာ၊ အေရာင်းမြ ငှ်တ့င်ထားေသာ၊ ေကြ ညာ 
ထားေသာပမာဏ၊ အေရအတွက်အတိုင်း ေရာင်းချရန ်အစီအစဉ်မရှိဘ ဲယင်းတို့ကိ ုအချိန်ကာလ 
တစ်ခုအတွင်း  အထူးေစျးနှုန်းဖြ င့် ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခြ င်း၊ အေရာင်းမြ င့်ှတင်ခြ င်းနှင့် ေကြ ညာခြ င်း 
တို့ မပြ ုရ။ 

၁၂။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် အခြ ားကုန်စည်ကုိ ဆုေကြ းအေနဖြ င့်ေပးရန် သို့မဟုတ် အခမဲ ့
ဝန်ေဆာင်မှုေပးရန် ကတိပြ ုထားေသာ်လည်း အမှန်တကယ်ေပးအပ်နိုင ်ခြ င်း မရှိပါက ကုန်စည် 
သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကို ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခြ ငး်၊ အေရာင်းမြ ှင်တ့င်ခြ င်း သို့မဟုတ် ေကြ ညာ 
 ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၁၃။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် စားသံုးသူ၏ ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာကုိဖြ စ်ေစ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာကုိ  ဖြ စ်ေစ 
အေနှာင့်အယှက်ဖြ စ်ေစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြ င့်ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအား ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းခြ င်း သို့မဟုတ် ေကြ ညာ ခြ ငး်မပြ ုရ။ 
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၁၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါေကြ ာ်ငြ ာအမျိုးအစားများကုိ ေကြ ာ်ငြ ာခြ င်း မပြ ုလုပ်ရ - 

(က) ကုန်စည်၏ အရည်အေသွး၊ အေရအတွက်၊ ကုန်စည်တွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်းများ၊ 

ကုန်စည်အား အသုံးပြ ုပု၊ံ ကုန်စည်၏ ေဈးနှုန်း၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှုန်းထားနှင့် ကုန်စည ်

သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုကုိ ေပးအပ်နုိင်သည့်အချိန်တုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသံုးသူများအား 

လိမ်လည်ထားေသာ ေကြ ာ်ငြ ာများ၊ 

( ခ ) ကုန်စည ်သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု၏ အာမခံေပးထားမှုအေပါ် လိမ်လည်ထားေသာ 

ေကြ ာ်ငြ ာများ၊ 

( ဂ )  ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့်ေကြ ာ် ငြ ာများ၊ 

(ဃ) ကုန်စည ်သို့မဟုတ ်ဝန်ေဆာင်မှုကို အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ င် ့အန္တရာယ်ရှိမှုအား အသိေပး 

 ခြ င်းမရှိေသာ ေကြ ာ်ငြ ာများ၊ 

( င ) သက်ဆုိင်သူ၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရရိှဘဲ တစ်စံုတစ်ဦး သုိ့မဟုတ် အဖြ စ်အပျက်တစ်ခုအေပါ် 

အသုံးပြ ုထားေသာ ေကြ ာ်ငြ ာများ၊ 

( စ ) ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်များကိုေဖာက်ဖျက်သည့် ေကြ ာ်ငြ ာများ။ 

၁၅။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သုိ့မဟုတ် ေကြ ာ်ငြ ာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူတုိ့သည် မိမိတုိ့ ေကြ ာ်ငြ ာ၏ 

အကျိုးဆက်များကို တာဝန်ယူရမည်။ 

အခန်း (၈) 

စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၆။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်နှင့် စားသုံးသူများ၏ အငြ င်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ေဖြ ရှင်းနိုင်ေရးအတွက် စားသုံးသူ 

အငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖဲွ့များကုိ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များဖြ င့် တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၊ 

ခရိုင်၊  မြ ို့နယ်များတငွ ်ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၁၇။ စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုများကို ေစ့စပ်ညှိနိှုင်းေပးခြ ငး်၊ ေဖြ ရှင်းေပးခြ ငး်၊ 

( ခ ) စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတများကိ ု

စားသုံးသူအား  ဖြ န့်ဖြ ူးေပးခြ င်း၊ 

( ဂ ) ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသံုးသူ၏ စာဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

နှုတ်ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်းတိုင်ကြ ားမှုကုိ လက်ခံစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ဃ) ဗဟိုေကာ်မတီက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 
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အခန်း (၉) 

စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုအား ေဖြ ရှင်းခြ င်း 

၁၈။ စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့သည် စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုများကို ေဖြ ရှင်းရာတွင ်
ေအာက်ပါတို့ကိ ုေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို ေခါ်ယူ 
စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

( ခ ) စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုကုိ သိရိှေသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ မျက်မြ င်သက်ေသများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ 
တို့ကိ ုေခါ်ယူစစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြ ားသက်ေသခံ 
ပစ္စည်းများကိ ုစစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် အကဲဖြ တ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) စားသုံးသူဘက်မှ ဆုံးရှုးမှုရှိ မရှိ စစ်ေဆးခြ င်းနှင့် ဆုံးဖြ တ်ခြ ငး်၊ 

( င ) စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုတွင် ကျူးလွန်ေဖာက်ဖျက်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကို 
စားသုံးသူ အကာအကွယ်ေပးေရးနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ ဆုံး ဖြ တ်ချက်ကို အသိေပး 
အေကြ ာင်းကြ ားခြ င်း၊ 

( စ ) ပုဒ်မ ၈ ပါ တားမြ စ်ချက်များကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက  အေရးယူခြ ငး်။ 

အခန်း (၁၀) 

စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးအဖဲွ့၏ အေရးယူပုိင်ခွင့် 

၁၉။ စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) 
တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကြ ာငး် သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၈ တွင ်
ေဖာ်ပြ ထားသည့် တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ု ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် စစ်ေဆးေတွ့ ရှိပါက ေအာက်ပါ 
အေရးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိေသာ အေရးယူမှုများကုိ ဖြ စ်ေစ ဆံုးဖြ တ်ေဆာင်ရွက် 
နိုင်သည ်- 

 (က) သတိေပးခြ င်း၊ 

 ( ခ )  ပြ င်းထန်စွာသတိေပးခြ င်း၊ 

 ( ဂ ) ေလျာ်ေကြ းေပးေစခြ င်း၊ 

(ဃ) အငြ င်းပွားလျက်ရိှေသာ ကုန်စည်ကုိ ေရာင်းချဖြ န့်ဖြ ူးခြ င်းအား ကာလအကန့်အသတ် 
 ဖြ င့် တားမြ စ်ခြ ငး်၊ 

( င ) ကုန်စည်ကိုေစျးကွက်အတွင်းမ ှ ပြ န်လည်သိမ်းဆည်းေစခြ င်း၊ 

( စ ) စားသံုးသူတုိ့အား ေဘးဥပဒ်အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစနုိင်ေသာ ကုန်စည်များကုိ ဖျက်ဆီးေစခြ င်း၊ 

(ဆ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းခြ င်း သို့မဟုတ် အမြ ဲတမ်းပိတ်သိမ်း ခြ င်းတို့ကို 
ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ညိှနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 
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၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက် ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် ဆုံး ဖြ တ်ချက်ကို 

မေကျနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၆ဝ အတွင်း ဗဟိုေကာ်မတီသို့ 

အယူခံဝင်နိုင်သည်။ 

၂၁။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် စားသုံးသူအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးအဖွဲ့ကချမှတ်ေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိ ု

အတည်ပြ ုခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ ငး်ပြ ုနိုင်သည်။ ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ဆုံး ဖြ တခ်ျက် 

သည် အပြ းီအပြ တ်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် ဤအခန်းပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ချမှတ်ထားေသာ အမိန့်အရ ေလျာ်ေကြ း 

ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူအေပါ် ဝင်ေငွခွန်မေပြ  ကျန်ေငွဖြ စ်ဘိသက့ဲသုိ့အရေကာက်ခံခွင့်ရိှသည်။ 

ထုိသုိ့ ေကာက်ခံရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ အရာရိှတစ်ဦးဦးကုိ ေကာ်လိတ်ေတာ်အရာရိှအဖြ စ် ခန့်အပ် 

တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

အခန်း (၁၁) 

 ပြ စ်မှုနှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ 

၂၃။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မ ၁၃ 

သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၄ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ု ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ခြ ငး်ခရံလျှင် သုံးနှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ထက် မပိုေသာ 

ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊  ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ 

၂၄။ ပုဒ်မ ၂၃ အရ  ပြ စ်ဒဏ်ကျခံေစရကာမူ စားသုံးသူသည် မိမိ၏ နစ်နာမှုအတွက် 

တရားမေကြ ာင်းအရလည်း တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၂) 

အေထွေထွ 

၂၅။ ကုန်စည်ေရာင်းချသူသည် ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်အတွက် ဝယ်ယူသူအား ေပြ စာ 

ေပးအပ်ရမည်။ ေပြ စာတွင် ဝယ်ယူသူလိပ်စာ၊ အမည်၊ ဝယ်ယူသည့်ေန့စွဲ၊ ဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်း 

အမျိုးအမည်၊ အေရအတကွ်၊ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအတွက် ကျသင့်ေငွပမာဏ၊ အခွန်ကဲ့သို့ေသာ 

သီးခြ ားေဖာ်ပြ ချက် အပါအဝင် စုစုေပါင်းကျသင့်ေငွပမာဏ၊ ကုန်စည်ေမာ်ဒယ်နံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်သည့် 

ေနရာေဒသနှင့် သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားေသာ အခြ ားအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။  

၂၆။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ပုဒ်မ ၉ ပါ ထင်ေယာင်ထင်မှား  ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက် 

မရှိေကြ ာင်း သက်ေသပြ ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၂၇။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒနှင့် 

အညီသာလျှင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၈။ ဗဟုိေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများကုိ သီးခြ ား ကျွမ်းကျင်မှုအဖဲွ့များဖဲွ့စည်း၍ 
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 ဖြ စ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများအရ ခန့်အပ်တာဝန် ေပးထားေသာ စစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းများအား ေရွးချယ်သတ်မှတ်၍ဖြ စ်ေစ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၉။ (က) ဗဟုိေကာ်မတီသည် ကုန်စည် သုိ့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံချိန်စံညွှန်းများ 

နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးသည့် ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို 

အသိအမှတ်ပြ ုနိုင်သည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဗဟိုေကာ်မတီက အသိအမှတ်ပြ ုေသာ ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုခု၏ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးချက်သည်  အပြ းီသတ် သက်ေသခံချက်  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၃၀။ စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးအဖဲွ့သည် စားသံုးသူအငြ င်းပွားမှုများကုိ ဆံုးဖြ တ် ေဖြ ရှင်း 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ 

စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရး အသင်းအဖဲွ့များနှင့်ပူးေပါင်း၍ အကံဉာဏ်များကုိ ရယူေဆာင်ရွက် 

နိုင်သည်။ 

၃၁။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိ ုေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် - 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် ဗဟိုေကာ်မတီတို့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန်ကြ ားချက်နှင် ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်နှင့် 

ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုလည်းေကာင်း ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ််လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 


