
 
 

စားသံုးသူကာကွယေ်ရးဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခ���စ�၊ �ပည��ထ�င�စ�လွှတ��တ��ဥပ�ဒအမ�တ�   ၉    ။) 

၁၃၈၀ �ပည����စ�၊ တ�ပ�င��လဆန��    ၁၀     ရက� 

( ၂၀၁၉ ခ���စ�၊ မတ�လ    ၁၅    ရက�) 

ြပည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာနး်လုိက်သည်။ 

အခနး် (၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းင့်ှ အဓပိာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒဟု ေခတင်ွေစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒအခန်း (၁၈) ပါ ြပာန်းချက်များသည် ဤဥပေဒကုိ ထုတ်ြပန်ပီး တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက် 

ပီးသည့်ေန�ရက်မှ စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ ကျန်အခန်းများပါ ြပာန်းချက်များသည် 

ဤဥပေဒကို ထုတြ်ပနသ်ည့်ေန�ရကတ်ွင် စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစ 

ရမည်- 

 (က) စားသံုးသူကာကွယ်ေရး ဆိုသည်မှာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စားသုံးသူ၏အခွင့်အေရးှင့် အကျ ိးစီးပွားကို ကာကွယ်ေပးြခင်းှင့် စားသုံးသူှင့် 

စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်တိုအကား ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်တိုမှ သတမှ်တ ်

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးသည့် မတမရိှေသာ လုပ်ငနး်စဉ်ကိုဆိုသည်။ 

( ခ ) စားသံုးသူ ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မြပရန် 

သိုမဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပရန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမအတွက်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အြခားသူအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရ�ယ်၍ ဝယ်ယူြခင်း၊ အသံုးြပြခင်း၊ 

ရယူြခင်း၊ ကုန်စည်ေချးငှားြခင်းြပလုပ်သူများ သိုမဟုတ် ေပးကမ်းေထာက်ပံ့ြခင်း 

ခရံသူများကို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် ဆုိသည်မှာ ကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန်�ြဖးြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်း၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပည်ပသိုတင်ပို ြခင်း၊ 

ြပည်တင်ွးသုိ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပနလ်ည်ေရာင်းချြခင်းကိုြဖစေ်စ၊ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်းကို 

ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်ြငာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ 

တစ်ဦးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖဲွအစည်းှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရ�က်သူကုိ 

ဆိုသည်။ 
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(ဃ) ကနုစ်ည် ဆိုသည်မှာ စားသံုးသူကိုယ်တိုင်အတွကေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားသူများ 

အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ရည်ရ�ယ်၍ ဝယ်ယူြခင်း၊ အသံုးြပြခင်း သုိမဟုတ် စားသံုးြခင်း 

ြပေသာ အရာဝတကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေငွေရးေကးေရးဆုိင်ရာ လဲေြပာင်း 

ုိင်ေသာ စာချပ်စာတမ်း၊ အစုရှယ်ယာ၊ ေငွေချးလကမှ်တ၊် ေငွေကးစသည့် ကစိရပ ်

များလည်း ပါဝင်သည်။ 

( င ) ဝန်ေဆာင်မ ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်း သုိမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအသွင်ြဖင့် စားသံုးသူ၏ လုိအပ်ချက်ကုိ 

တန်ဖုိးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တန်ဖုိးမပါဘဲြဖစ်ေစ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ေဆာင်ရ�က်မကုိ ဆုိသည်။ 

( စ ) ကုန်သွယ်မ ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ တန်ဖုိးသတ်မှတ်၍ အကျ ိးအြမတ် 

ရရိှေစရန် ရည်ရ�ယ်ေဆာင်ရ�က်ေသာ ြပလုပ်မကုိ ဆိုသည်။ 

(ဆ) လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မှားယွင်းေသာ ေဖာ်ြပြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မမှန်ကန်ေသာ ေကာ်ြငာြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

မုိးမေြဖာင့်ေသာ သေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ စားသံုးသူက လဲွမှားစွာလက်ခံေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ 

ေဆာင်ရ�ကမ်ကို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ြခင်း ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

သဘာဝအရည်အေသွးကုိြဖစ်ေစ၊ ထုတ်လုပ်မြဖစ်စဉ်ကုိြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရ�က်မြဖစ်စဉ်ကုိ 

ြဖစ်ေစ၊ ဝေိသသလကဏာကိုြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချနိ်စံန်းကိုြဖစ်ေစ၊ 

ရည်ရ�ယ်ချက်ကုိြဖစ်ေစ၊ အေရအတွက်ကုိြဖစ်ေစ စားသံုးသူကုိ လဲွမှားယူဆမြဖစ်ေစေသာ 

ြပလုပ်မကို ဆိုသည်။ 

( ဈ ) ေကာ်ြငာြခင်း ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍  စာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

တြ်ဖင့်ြဖစေ်စ၊ အမူအယာြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အသံြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစေ်စ 

စားသံုးသသိူရိှေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ ေဆာင်ရ�ကမ်ကိုဆိုသည်။ 

 (ည) အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စားသံုးသူများ ပုိမုိသိရိှနားလည်၍ အသံုးြပမ တိုးပွားလာေစရန်အလိုငှာ နည်းလမ်း 

တစ်မျ ိးမျ ိးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်မျ ိးထက်ပိုေသာ နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ြပလုပ်သည့် 

ေဆာင်ရ�ကမ်ကို ဆိုသည်။ 

( ဋ ) နစ်နာဆံုးံးမ ဆုိသည်မှာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသံုးသူ၏ 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ ဂုဏ်သိကာကိုြဖစ်ေစ၊ နာမည် 

ဂဏ်ုသတင်းကိုြဖစေ်စ၊ ပုိင်ဆိုင်မတစရ်ပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ ထိခိုကေ်စြခင်းကို ဆိုသည်။  

( ဌ ) ကနုအ်နး်အမှတ်အသား ဆိုသည်မှာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ကနုစ်ည်ထုပ်ပုိးမအြပင ်

အဆင်ေပတွင် စာြဖင့်ေရးသား၍ြဖစ်ေစ၊ ပံုိှပ်၍ြဖစေ်စ၊ ပ်ုပံုြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အြခားနည်း 
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တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပထားသည့် ကုန်စည်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် 

သုိမဟတု် အမှတ်အသားကို ဆိုသည်။ 

( ဍ ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖဲွအစည်းများက စားသံုးရန် သုိမဟုတ် အသံုးြပရန်မသင့်ဟု သတ်မှတ်ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု ်ဝနေ်ဆာင်မကို ဆိုသည်။ 

( ဎ ) အစိုးရအဖဲွ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ 

အဖဲွကို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ေကာ်မရှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစုိးရအဖဲွက ဖဲွစည်းေပးေသာ ြမန်မာုိင်ငံစားသံုးသူ 

ကာကွယ်ေရးေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။ 

(တ) ဝန်ကးီဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ စးီပွားေရးင့်ှကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကးီဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ထ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာ 

ဦးစးီဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဒ ) ဦးစီးမှးံုး ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်များတွင် 

ဖဲွစည်းတာဝနေ်ပးအပ်ထားေသာ ဦးစးီဌာန၏ုံးများကို ဆိုသည်။ 

( ဓ ) ေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ေကာ်မရှင်က ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇ အရ ဖဲွစည်းေသာ စားသံုးသူေရးရာ 

ေကာ်မတကီို ဆိုသည်။ 

( န ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှ ဆုိသည်မှာ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ဤဥပေဒအရ စစ်ေဆးေရးမှး 

အြဖစ် တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်းခရံသကူိုဆိုသည်။ 

( ပ ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွ ဆုိသည်မှာ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များကိုသာ ေဆာင်ရ�ကရ်န ်တည်ဆဥဲပေဒှင့်အညီ ဖဲွစည်းထားသည့် အသင်းအဖဲွကို 

ဆိုသည်။ 

အခနး်(၂) 

ရည်ရ�ယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည် - 

 (က) စားသံုးသအူခွင့်အေရးများ အြပည့်အဝရရိှုိင်ေစရန၊် 

( ခ ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်� 

ေဆာင်ရ�က်ုိင်ေစရန၊် 

( ဂ ) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉး်၍ တကိျမှန်ကနရှ်င်းလင်းသည့် သတင်းအချက ်

အလက်များ ြဖန�်ေဝအသိေပးြခင်းကို ေဆာင်ရ�ကုိ်င်ေစရန၊် 
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(ဃ) စားသံုးသူများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိတ်ေကျနပ်မရရိှေစေရး 

တိုအတကွ် အာမခခံျက်ေပးုိင်ေသာ အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် ကနုစ်ည် သုိမဟတု် 

ဝနေ်ဆာင်မများကို ေဖာ်ေဆာင်ြဖည့်ဆည်းုိင်ေစရန၊် 

( င ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှလည်း ဥပေဒှင့်အညီ 

ေဆာင်ရ�ကေ်စရန၊် 

( စ ) စားသံုးသူတုိကုိ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမမရိှေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများှင့် 

ယင်းတုိကုိ သံုးစဲွြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပလာေသာ နစ်နာဆံုးံးမများကုိ ကာကွယ်ေပးရန်၊  

(ဆ) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများ ေပေပါက်လာေစေရးအတွက် စမံီ 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးမများ၊ ထိန်းေကျာင်းမများေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ရန်ှင့် ယင်းအဖဲွများ 

အားေကာင်းခိုင်မာမရှိေစေရးအတကွ် အြပနအ်လှနပူ်းေပါင်းကညီူ ေဆာင်ရ�ကရ်န၊် 

( ဇ ) စားသံုးသတူိုကို ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ကနု်စည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မများှင့် 

စပ်လျဉး်၍ အြမနဆ်ုံး အေရးယူေဆာင်ရ�က်ေပးမများ လုပ်ေဆာင်ေပးုိင်ရန။် 

အခနး် (၃) 

ေကာ်မရှင်ဖွဲစည်းြခင်း 

၄။ အစိုးရအဖဲွသည် - 

 (က) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကးီက ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ 

အစည်းများ၏ အကီးအကဲများမှ တာဝန်ေပးအပ်သူများက အဖဲွဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာကမ်းကျင်သူများ၊ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွများမှ 

ကုိယ်စားလှယ်များက အဖဲွဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်က 

အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေသာ ြမနမ်ာုိင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ေရး 

ေကာ်မရှင်ကို ဖဲွစည်းရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရဖဲွစည်းေသာ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်ဦးေရကုိ ၂၉ ဦးထက်မပုိေသာ “မ” ဂဏန်း 

အေရအတကွြ်ဖင့် ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖဲွစည်းေသာ ေကာ်မရှင်ကို လုိအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။ 

၅။ ေကာ်မရှင်ဥကသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ဖဲွစည်းသည့် ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များအနက်မှ ဒုတိယဥကှင့် 

တွဲဖကအ်တွင်းေရးမှးများကို တာဝနေ်ပးအပ်ိင်ုသည်။ 

၆။ ုိင်င့ံဝနထ်မ်းမဟတုေ်သာ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များသည် အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ဝန်ကးီဌာနကခင့်ွြပေသာ စရိတှ်င့် ချးီြမင့်ေငွကို ခစံားခင့်ွရိှေစရမည်။ 
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၇။ ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှးသည် ေကာ်မရှင်၏ ကိစအဝဝှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီမံခန်�ခွဲေရး 

လုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရ�ကရ်န် တာဝနရိှ်သည်။ 

၈။ ုိင်င့ံဝနထ်မ်းမဟတုေ်သာ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များသည် အဖဲွဝင်အြဖစမှ် ုတထွ်ကလုိ်ပါက 

အစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတညီူချက်အရ ေကာမ်ရှင် ဥကက ခင့်ွြပရမည်။ 

၉။ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်တစ်ဦးဦးသည်  ေအာက်ပါအေကာင်းအရာတစ်ခုခု ြဖစ်ေပသည့်အခါ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲဝင်အြဖစမှ် အလုိအေလျာက် ရပ်စရဲမည် - 

(က) ကယ်ွလွနြ်ခင်း၊ 

( ခ ) မိမိ၏ ဆအေလျာက်ုတထွ်ကြ်ခင်း၊ 

( ဂ ) ကျနး်မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကးီဌာနက သတ်မှတထ်ားသည့် ဆရာဝန ် သုိမဟတ်ု 

ေဆးအဖွဲ၏ စစ်ေဆးေတွရှိချက်အရ တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်း 

မရိှေတာ့သည်အထိ ကျနး်မာေရးချ ိယွင်းြခင်း၊ 

(ဃ) အကျင့်စာရိတှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ြပစ်မတစ်ခုခုအရ ြပစဒ်ဏက်ျခံရြခင်း။ 

၁၀။ ေကာ်မရှင်ဥကသည် အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦးုတ်ထွက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရြခင်း 

ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေကာင်း တစ်စံုတစ်ရာေကာင့်ြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင် 

အဖဲွဝင်ေနရာလစ်လပ်လင် ဤဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒပါြပာန်းချက်တုိှင့်အညီ အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီ 

ချကြ်ဖင့် အဖွဲဝင်အသစ် ြဖည့်စကွခ်န�်ထားုိင်သည်။ 

၁၁။ ေကာ်မရှင်ဥကသည် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ မည်သည့်ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်ကုိမဆုိ ဥပေဒှင့် 

မညီဘဲ ေဆာင်ရ�က်ေကာင်းေတွရိှလင် အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တာဝန်မှ ရပ်စဲုိင်သည်။ 

အခနး် (၄) 

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

၁၂။ ေကာ်မရှင်၏လုပ်ပုိင်ခင့်ွှင့် လုပ်ငနး်တာဝန်များမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည် - 

(က) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ချက်များကုိ အစုိးရအဖဲွသုိ ှစ်စဉ် 

အစရီင်ခတံင်ြပြခင်း၊ 

( ခ ) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

( ဂ ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစများကုိ အစုိးရအဖဲွသုိ အ�ကံြပတင်ြပြခင်း၊ 

(ဃ) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများေရးဆွဲြခင်းှင့် အစအီမံများချမှတြ်ခင်း၊ 

( င ) ထူးြခားသည့် အေြခအေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ေပေပါက်လာပါက မိမိ၏လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရ�က်ထားရိှမ အစီအမံများကို အစိုးရအဖွဲသုိ တင်ြပြခင်း၊ 
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( စ ) စားသံုးသအူသံုးြပမည့် သုိမဟတု် စားသံုးမည့် ကနုစ်ည်များလံု�ခစံတိခ်ျရမရှိေစရန် 

ဦးစားေပးကများ သတမှ်တေ်ပးြခင်း၊  

(ဆ) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉး်၍ ကနုစ်ည်ကို သကဆ်ိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၏ 

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့် ုိင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ဓာတ်ခဲွခန်းများတွင် စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

ုိင်ရန် ဦးစီးဌာနသုိ တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း၊ 

( ဇ ) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်စားသံုးသူေရးရာေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

စားသံုးသူေရးရာေကာ်မတီများ ဖဲွစည်းြခင်းှင့် လုိအပ်ပါက ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း 

သုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စားသံုးသူေရးရာေကာ်မတီှင့် ခုိင်စားသံုးသူေရးရာ 

ေကာ်မတမီျား ဖဲွစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကို သတမှ်တေ်ပးြခင်း၊ 

( ဈ ) ဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် ေကာ်မတီက တင်ြပလာသည့်ထူးြခားေသာ အေြခအေနများ၊ လုပ်ငန်း 

စဉမ်ျား၊ ဒဏ်ေကးေငွ ချမှတြ်ခင်းများင့်ှစပ်လျဉး်၍ အဆုံးအြဖတေ်ပးြခင်း၊ 

(ည) ေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာအမိန်�အေပ အယူခံမကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း၊ 

( ဋ ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကုိ လုိအပ်ချက်ှင့်အညီ ဖဲွစည်းြခင်းှင့် 

ယင်းတို၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားသတ်မှတြ်ခင်း၊ 

( ဌ )   စားသံုးသူများအား ကီးမားေသာ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေပေစခ့ဲလင် သုိမဟုတ် နစ်နာဆံုးံး 

ေစခ့ဲလင် လုိအပ်သလုိ အေရးေပအစည်းအေဝးများ ေခယူကျင်းပ၍ စီမံေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ 

အခနး်(၅) 

ဦးစးီဌာန၏ လုပ်ပုိင်ခင့်ွှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

၁၃။ (က) ဦးစးီဌာန၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (၁) စားသံုးသူ၏ အခွင့်အေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

 (၂) စားသံုးသူကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာေပးြခင်းှင့် သတင်း 

အချကအ်လက်များ ြဖန�်ေဝေပးြခင်း၊ 

 (၃) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းှင် ့စပ်လျဉ်း၍ သုေတသနြပြခင်းှင့် ယင်း 

သုေတသနြပမများကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်၍ စားသုံးသူများ၏ အကျ ိးအတကွ ်

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

 (၄) တိုင်ကားလာမှင့်စပ်လျဉး်၍ စုံစမ်းစစေ်ဆးရန် သုိမဟုတ် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ 

ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးုိင်ရန်ှင့် ေဈးကွက် 

အတွင်းမှ ပေပျာက်ေစရန်အလုိငှာ ဒုတိယဦးစီးမှးေအာက် မနိမ့်သူကုိ စစ်ေဆးေရးမှး 

အြဖစ် တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း၊ 
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 (၅) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများ၊ 

ေဒသဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းများှင့် ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

 (၆) ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေစေရးအလုိငှာ 

စစ်ေဆးရန်လုိအပ်သည့် ေနရာများသုိ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊ အချက်အလက်များ 

ရယူစုေဆာင်းြခင်း၊ နမူနာပစည်းရယြူခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူ 

စေုဆာင်းြခင်းများကို စစေ်ဆးေရးအရာရိှအား တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း၊ 

 (၇) စားသံုးသကူို ကးီမားေသာ ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစမည့် သုိမဟတု ် နစန်ာဆုံးံး 

ေစမည့် ထူးြခားေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ကုိ အချန်ိမီ တားဆီးေဖာ်ထုတ်ုိင်ရန် 

ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊  

 (၈) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရ�ကုိ်င်ေရး စမံီ 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

 (၉) ေကာ်မရှင်၏ ံုးလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့် ေကာ်မရှင်က 

အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ပါတုိကုိ ေဆာင်ရ�က်ရန် ဦးစီးမှးံုးသုိ တာဝန်လဲအပ်ေပးရမည်- 

 (၁) စစ်ေဆးေရးအရာရိှက တင်ြပလာသည့် စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစရပ်များ 

ှင့်စပ်လျဉး်၍ စမံီေဆာင်ရ�က်ရန၊် လုိအပ်ပါက သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖဲွအစည်းများှင့် ညိင်းေဆာင်ရ�က်ရန၊် 

 (၂ ) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများမှ ေဘးအရာယ်ရိှေကာင်း ြပန်ကား 

လာသည့် ကနုစ်ည်ှင့်စပ်လျဉး်၍ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရ�က်ရန၊် 

 (၃) စားသံုးသတူင်ွ နစ်နာဆုံးံးမြဖစ်ပွားြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေစ့စပ်ညိင်းေြဖရှင်း 

ေပးရန်ှင့် ယင်းေစ့စပ်ညိင်း ေြဖရှင်းေပးမကုိ ဦးစီးဌာနှင့် ေကာ်မတီသုိ တင်ြပရန်၊ 

  (၄) ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာန်းချက်များကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မှ 

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်းေတွရှိပါက ပုဒ်မ ၅၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

စမံီခန�်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန�်တစရ်ပ်ကိုြဖစေ်စ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ပီး 

ဦးစးီဌာနှင့် ေကာ်မတီသုိ တင်ြပရန၊် 

  (၅) ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တုိပါ ြပာန်းချက်များမှတစ်ပါး ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မှ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း စစ်ေဆး 

ေတွရိှပါက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန်အလုိငှာ ေကာ်မတီသုိ တင်ြပရန်၊ 

(၆) ဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရ�က်ရန်။  
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အခနး်(၆) 

စစေ်ဆးေရးအရာရိှ၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

၁၄။ စစ်ေဆးေရးအရာရိှသည် တုိင်ကားလာမအေပ စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် သုိမဟုတ် ေဘးအရာယ် 

ရိှသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆရေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးုိင်ရန်ှင့် 

ေဈးကွက်အတွင်းမှ ပေပျာက်ေစရန်အလိုငှာ ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မ စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝနရိှ်သည်။ 

၁၅။ စစေ်ဆးေရးအရာရိှ၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်များ၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ ကုန်စည်များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေဈးကွက်မေရာက်မီ သုိမဟုတ် ေဈးကွက်ေရာက်ပီး ကုန်စည်ကုိ ေဘးအရာယ် 

ရိှ မရိှ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခင်း၊ 

( ခ ) ကနုအ်နး်အမှတ်အသားတင်ွ ေဖာ်ြပရမည့်အချကမ်ျား ပါဝင်မ ရိှ မရိှ ေစာင့်ကည့် 

စစေ်ဆးြခင်း၊ 

( ဂ ) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးရန် သိုမဟုတ် အသုံးြပရန် 

သင့် မသင့်ှင့် ေဘးအရာယ် ရိှ မရိှ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခင်း၊ 

(ဃ) ေဘးအရာယ်ရှိသည်ဟု ထင်ြမင်ယဆူရေသာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မများ 

ေတွရိှသည်ဟု သတင်းရရိှပါက မှနက်နမ် ရှိ မရိှ စစေ်ဆးြခင်း၊ 

( င ) သကဆ်ိုင်ရာ ဦးစးီမှးုံးှင့် ေကာ်မတကီချမတှေ်သာ အေရးယူမများှင့်စပ်လျဉး်၍ 

လုိကန်ာေဆာင်ရ�က်မ ရိှ မရိှ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

( စ ) ဤဥပေဒပါ တားြမစ်ချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ မရိှေစရန် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ဆ) ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆး ေတွရိှမများကို သကဆ်ိုင်ရာဦးစးီမှးုံးသုိ တင်ြပြခင်း၊ 

( ဇ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ တုိင်ကားလာမအေပ စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် 

ယင်းစုံစမ်းစစေ်ဆးြခင်းှင့်စပ်လျဉး်၍ ေတွရှိချက်များကို သကဆ်ိုင်ရာဦးစးီမှးုံးသို 

တင်ြပြခင်း၊ 

( ဈ ) ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ်ရိှသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက သတ်မှတ်စံချနိ ်

စံန်းှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးိုင်ရန်ှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 

ဌာန၏ ဓာတ်ခဲွခန်းှင့် ုိင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ဓာတ်ခဲွခန်းများသုိ ေပးပုိေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် 

သကဆ်ိုင်ရာဦးစးီမှးုံးသုိ တင်ြပြခင်း၊  

(ည) ေဘးအရာယ်ရိှသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆရေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စစ်ေဆးစဉ်ကာလအတွင်း ဆက်လက်ြဖန်�ြဖးေရာင်းချြခင်းမရှိေစရန် သိုမဟုတ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပေစရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာဦးစီးမှးံုးသုိ တင်ြပြခင်း၊ 
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( ဋ ) ဦးစီးဌာန သုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ ဦးစီးမှးံုးက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်း 

တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

၁၆။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လိုအပ်ပါက 

ြမနမ်ာိင်ုငံရဲတပ်ဖဲွ၏အကအူညီကို ရယူေဆာင်ရ�ကုိ်င်သည်။ 

အခနး်(၇) 

စားသံုးသူေရးရာေကာ်မတ ီဖဲွစည်းြခင်း 

၁၇။ (က) ေကာ်မရှင်သည် စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစရပ်များ ေဆာင်ရ�က်ရန်ှင့် စားသံုးသူှင့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တိုအကား အြငင်းပွားမဆိုင်ရာကိစရပ်ကို ေြဖရှင်းေပးရန်ှင့် 

အတည်ြပဆံုးြဖတ်ေပးုိင်ရန် ေအာက်ပါစားသံုးသူေရးရာေကာ်မတီများကုိ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂိလ်များြဖင့် ဖဲွစည်းရမည်- 

  (၁) တိုင်းေဒသကးီ သုိမဟုတ ်ြပည်နယ် စားသံုးသေူရးရာေကာ်မတ၊ီ 

  (၂) ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမစားသံုးသူေရးရာေကာ်မတ။ီ   

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါစားသုံးသူေရးရာ ေကာ်မတီများဖွဲစည်းရာတွင် ေကာ်မတီဥကှင့် 

အတင်ွးေရးမှးအပါအဝင် အဖဲွဝင်ဦးေရ ငါးဦးမှ ကိုးဦးအထိ “မ” ဂဏနး်ြဖင့် ဖဲွစည်း 

တာဝနေ်ပးအပ်ရမည်။ 

အခနး်(၈) 

စားသံုးသူေရးရာေကာ်မတ၏ီ လုပ်ပုိင်ခွင့်င့်ှ လုပ်ငနး်တာဝန်များ 

၁၈။ ေကာ်မတီ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငနး်တာဝန်များမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရ�ကရ်န် သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

( ခ ) စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစများ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန်ှင့် စားသံုးသူအြငင်းပွားမှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေြဖရှင်းုိင်ရန် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများ၏ 

အ�ကံာဏ်များရယူြခင်း၊ 

( ဂ ) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကးီမားေသာ နစန်ာဆုံးံးမြဖစ်ေစုိင်သည့် 

သုိမဟုတ် ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစုိင်သည့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ မှန်ကန်မ 

ရိှ မရိှ စုံစမ်းုိင်ရန်အလုိငှာ စုံစမ်းစစေ်ဆးေရးအဖဲွကို  ဖဲွစည်းတာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ဖွဲစည်းထားေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏ တင်ြပချက်များကို 

ဆုံးြဖတေ်ပးြခင်း၊ 
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( င ) ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တုိပါ ြပာန်းချက်ှင့် အခန်း (၂၃) ပါ တားြမစ်ချက်များမှအပ 

ဤဥပေဒြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မှ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း 

ေတွရိှပါက  ပုဒ်မ ၅၃ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ 

တစရ်ပ်ထကပုိ်၍ြဖစေ်စ ချမှတြ်ခင်း၊ 

( စ ) ပုဒ်မ ၅၂ အရ သက်ဆုိင်ရာဦးစီးမှးံုးက ချမှတ်ေသာ စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ အမိန်�အေပ 

အယူခံမကို အဆုံးအြဖတေ်ပးြခင်း၊ 

(ဆ) ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကမ်များကို ေကာ်မရှင်သုိ တင်ြပြခင်း၊ 

( ဇ ) ေကာ်မရှင်က အခါအားေလျာ်စာွ ေပးအပ်ေသာ တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

အခနး်(၉) 

စားသံုးသူ၏ အခင့်ွအေရးှင့် တာဝနမ်ျား 

၁၉။ စားသံုးသ၏ူအခင့်ွအေရးများမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) စားသံုးသူများအတွက် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေြခခံလုိအပ်ချက် 

များေပတွင် စတိေ်ကျနပ်မ ရရှိေစြခင်း၊  

( ခ ) ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းစာွ အသုံးြပခင့်ွရိှြခင်း၊ 

( ဂ ) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ေရ�းချယ်ဝယ်ယူအသုံးြပရာတွင် လိုအပ်ေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ြပည့်စံုမှန်ကန်စွာ သိရိှခွင့်ှင့် ေြပစာ သုိမဟုတ် အေထာက် 

အထား ရယူခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဃ) ေဈးကွက်အတွင်းရှ ိ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ 

စတိ်ကိကေ်ရ�းချယ် ဝယ်ယူိုင်ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

( င ) စားသုံးသူနစ်နာဆုံးံးမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကစိရပ်များတွင် ရှင်းလင်းတင်ြပခင့်ွှင့် 

တိုင်ကားခင့်ွ ရရိှုိင်ေစြခင်း၊ 

( စ ) ကနုစ်ည် သုိမဟတု ် ဝနေ်ဆာင်မကို ဝယ်ယအူသံုးြပြခင်းေကာင့် ြဖစေ်ပလာသည့် 

နစန်ာဆုံးံးမများှင့်စပ်လျဉး်၍ ကစုားခင့်ွရရိှြခင်း၊ 

(ဆ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာဗဟုသုတများ၊ အခွင့်အေရး 

များှင့် လုိအပ်ေသာ အချကအ်လကမ်ျားကို သိရိှေလ့လာုိင်ခင့်ွရိှြခင်း၊ 

( ဇ ) ပစပန်တွင်သာမက အနာဂတ်မျ ိးဆက်များအတွက်ပါ ေကာင်းမွန်သာယာေသာ လူေနမ 

အဆင့်အတနး်ှင့် ပတဝ်နး်ကျင်တင်ွ ေနထုိင်ုိင်ခွင့်ရရိှေစြခင်း။ 
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၂၀။ စားသံုးသ၏ူတာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည် - 

(က) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ှင့် လမ်းန် 

ချကမ်ျားအတိုင်း လုိကန်ာေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

( ခ ) ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို ေရ�းချယ်ဝယ်ယရူာတွင် သေဘာတူညီထားသည့် 

တနဖုိ်းှင့်အညီ ေပးေချြခင်း၊ 

( ဂ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အေပ ထိခုိက်နစ်နာေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ မဟုတ်မမှန် စွပ်စဲွေြပာဆုိမ၊ 

ြပလုပ်မတိုကို ေရှာင်ကဉြ်ခင်း၊ 

(ဃ) အြငင်းပွားမကုိ ညိင်းေြဖရှင်းေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစေ်စ သက်ဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အေပ ထိခိုက ်

နစ်နာေစရန် မဟုတ်မမှန်ေြပာဆုိြခင်း၊ ေရးသားြခင်းှင့် ြပမူြခင်းတုိကုိ ေရှာင်ကဉ်ြခင်း။ 

အခနး် (၁၀) 

စးီပွားေရးလပ်ုငနး်ရှင်၏ တာဝန်များ 

၂၁။ စးီပာွးေရးလုပ်ငနး်ရှင်၏ တာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၏ အာမခံချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ိုးရှင်းမှန်ကနေ်သာ သတင်းအချက်အလက်များေပးြခင်း၊ 

( ခ ) စားသံုးသကူို ခွဲြခားမမရိှဘ ဲေြဖာင့်မတမှ်နက်နစ်ာွ ဆကဆ်ြံခင်း၊ 

( ဂ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ရာတွင် စီးပွားေရးကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းှင့်အညီ ေြဖာင့်မတ် 

မှနက်နစ်ာွ ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

(ဃ) ကနုသွ်ယ်မြပရန်ှင့် ထုတလု်ပ်မြပရနအ်လုိငှာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မှင့် 

စပ်လျဉး်၍ သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းများက သတမှ်တထ်ားသည့် 

အရည်အေသးွ စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျားအေပ အေြခခ၍ံ အာမခခံျကေ်ပးြခင်း၊ 

( င ) အရည်အေသွးစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ေသာ ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝယ်ယူြခင်းမြပမ ီ

စားသံုးသမူျားကို စမ်းသပ်ုိင်သည့် အခင့်ွအေရးေပးြခင်း၊ 

  ( စ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံေပးေချရမည့် တန်ဖုိးကုိ စားသံုးသူက 

ဝယ်ယူအသံုးမြပမီ သိရိှေစရန် အတိအလင်းေဖာ်ြပေပးြခင်း၊ 

(ဆ) စားသံုးသူ နစ်နာဆံုးံးမ ြဖစ်ပွားေစမည့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ တုိက်ုိက် 

ေရာင်းချြခင်း သုိမဟတု် သွယ်ဝိုကေ်ရာင်းချြခင်းကို ေရှာင်ကဉြ်ခင်း၊ 
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( ဇ ) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကတိြပထားေသာ အာမခံချက်ှင့် 

ကိုက်ညီမမရိှပါက ကတြိပထားသည့်အတိုင်း တာဝနယူ်ေဆာင်ရ�ကေ်ပးြခင်း၊ 

( ဈ ) အြငင်းပွားမကုိ ညိင်းေြဖရှင်းေနစဉ် လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ စားသံုးသူအေပ ထိခုိက်နစ်နာေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊  

မဟတုမ်မှနေ်ြပာဆိုြခင်း၊ ေရးသားြခင်းှင့် ြပမူြခင်းတိုကို ေရှာင်ကဉြ်ခင်း၊ 

(ည) ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မတွင် ေဘးအရာယ်ရှေိကာင်းကို 

မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်း တစ်ခခုအုရေသာ်လည်းေကာင်း 

သိရှိလင် အဆိုပါအေကာင်းအရာအား ဦးစးီဌာနှင့် စားသံုးသမူျားထံ အချနိမီ်သရိှိ 

ုိင်ေစရန် လူထုဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် 

ြဖစေ်စ အသိေပးြခင်း၊ 

( ဋ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမကိစရပ်များ ြဖစ်ေပခ့ဲပါက 

သကဆ်ိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�ကေ်ပးမှင့် ဆုံးြဖတခ်ျကက်ို အေလးထား 

လုိကန်ာေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

အခနး်(၁၁) 

ကနုစ်ည်ှင့်စပ်လျဉး်၍ အာမခခံျကေ်ပးြခင်း 

၂၂။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ေရာင်းချသည့် ကုန်စည်တွင် သာမန်အားြဖင့် မြမင်ိုင်ေသာ 

သဘာဝေြပာင်းလဲုိင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကုိ စားသံုးသူအား ထင်ရှားစွာ ေဖာ်ြပ၍  

အသိေပးရမည်။ 

၂၃။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖာ်ြပရမည့် အာမခံချက်များတွင် ေအာက်ပါ 

အချကအ်လက်များ ပါဝင်ေစရမည်- 

 (က) စားသံုးသကူ လကခ်ံသံုးစွဲုိင်ေသာ အရည်အေသွးရိှြခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်စည်၏ အရည်အေသွး၊ အချန်ိအတွယ်ပမာဏှင့် အေလးချန်ိ မှန်ကန်မရိှြခင်း၊ 

( ဂ ) ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစြခင်း၊ 

 (ဃ) သံုးစွဲသူ၏ လုိအပ်ချက်အတကွ် သင့်ေလျာ်မရိှြခင်း၊ 

 ( င ) နမူနာပစည်းတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း တညီူစာွပါရှြိခင်း၊ 

 ( စ ) အာမခံချက်ေပးထားသည့်ကာလ သုိမဟုတ် အသံုးြပုိင်မည့်ကာလအတွင်း အပုိပစည်း 

ရရိှုိင်ြခင်း၊ ြပနလ်ည်ြပြပင်ိင်ုြခင်း သုိမဟတု် လဲလှယ်ုိင်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ကုန်အန်းအမှတ်အသားပါ အချက်အလက်၊ ေကာ်ြငာ၊ ကမ်းလှမ်းချက် သိုမဟုတ် 

အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းတွင် ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်ှင့် ကုိက်ညီမရိှြခင်း။ 
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အခနး်(၁၂) 

ကနုစ်ည်ှင့်စပ်လျဉး်၍ အာမခံေပးထားမအေပ စားသံုးသူက 

ေတာင်းဆိုုိင်သည့်အခင့်ွအေရး 

၂၄။ စးီပာွးေရးလုပ်ငနး်ရှင်က ပုဒ်မ ၂၃ အရ စားသံုးသူအေပ အာမခခံျကေ်ပးထားသည့် ကာလ 

သုိမဟတု် အသံုးြပုိင်မည့်ကာလအတွင်း အသံုးြပုိင်ရန် ကနုစ်ည်ကို အရည်အေသွး ြပည့်မီေအာင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်းမြပလင်ြဖစ်ေစ၊ သတင်းအချက်အလက်ြပည့်စု ံစွာ ေဖာ်ြပြခင်းမရှိလင်ြဖစ်ေစ 

စားသံုးသသူည် ေအာက်ပါအချကတ်စ်ရပ်ရပ်ကို ေတာင်းဆိုပိင်ုခင့်ွရိှသည်- 

(က) အာမခခံျက်ေပးထားသည့်အတိင်ုး ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်လဲလှယ်ေပးရန် သုိမဟတု ်

( ခ ) အပုိပစည်းမရရိှုိင်လင် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ကုန်စည်တန်ဖုိး သုိမဟုတ် ဝယ်ယူသံုးစဲွသည့် 

ကုန်စည် သုိမဟုတ် မူလအရည်အေသွးေအာက်မနိမ့်ေသာ ကုန်စည်ကုိ ြပန်လည်ရရိှရန် 

သုိမဟတု် 

( ဂ ) စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်ဘကမှ် ချ ိယွင်းချကေ်ကာင့် ပျကစ်းီဆုံးံးမများအတကွ ် ယင်း 

ကနုစ်ည်တနး်ဖုိးှင့် ညီမေသာ ကနုစ်ည်ကို အစားထုိးလဲလယ်ှေပးရန် သုိမဟတု ်

(ဃ) ကုန်စည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ေဖာ်ြပရန် ပျက်ကွက်မေကာင့် ထိခုိက် 

နစန်ာမရိှခဲ့လင် ယင်းအတကွ ်ေလျာ်ေကး ေတာင်းခခံင့်ွရိှရန။်  

၂၅။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၂၃ အရ စားသံုးသူအေပ အာမခံချက်ေပးထားပီး ေရာင်းချသည့် 

ကနုစ်ည်ှင့်စပ်လျဉး်၍ စားသံုးသသူည် ေအာက်ပါတိုကို ေတာင်းဆိုပုိင်ခွင့်ရိှသည်- 

(က) အာမခခံျက်ှင့်ညီေသာ အရည်အေသးွတ ူကနုစ်ည် ရရိှရန၊်  

( ခ ) ေရာင်းချသူမှ ေငွြပန်ေပးရန်၊ ြပင်ဆင်ေပးရန် သုိမဟုတ် ြပန်လည် လဲလှယ်ေပးရန်၊ 

( ဂ ) အာမခခံျက်ထားသည့်အတိုင်း အမှနတ်ကယ်မရရှိပါက ေလျာ်ေကးရရိှရန။် 

အခနး်(၁၃) 

ဝနေ်ဆာင်မှင့်စပ်လျဉး်၍ အာမခခံျက်ေပးြခင်း 

၂၆။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်သည် စားသံုးသူအေပ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဖာ်ြပရမည့် 

အာမခခံျက်များတင်ွ ေအာကပ်ါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်- 

(က) မိမိဝနေ်ဆာင်မှင့်စပ်လျဉး်၍ အချကအ်လကမ်ျားကို စားသံုးသူသရိှိေစရန ် ကိတင် 

အသိေပးြခင်း၊ 

 ( ခ ) မှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်ှင့် ြပည့်စံုေသာ ဝန်ေဆာင်မအဆင့်အတန်းှင့်အညီ 

ြပည့်ဝစာွေပးြခင်း၊ 

 ( ဂ ) စားသံုးသ၏ူ လုိအပ်ချက်ှင့် ကိုကည်မီရှိြခင်း၊ 
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(ဃ) အာမခံထားေသာ အချနိ်ကာလအတင်ွး ပီးေြမာကေ်အာင် ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ 

  ( င ) စားသံုးသူှင့် သေဘာတူညီထားသည့် ဝန်ေဆာင်မ တနဖုိ်းအတိုင်း ေပးအပ်ေစြခင်း။   

အခနး်(၁၄) 

ဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်များ၏အာမခခံျက်ှင့်စပ်လျဉး်၍ စားသံုးသူက ေတာင်းဆိုိင်ုသည့် အခင့်ွအေရး 

၂၇။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မ ၂၆ အရ စားသံုးသူအေပ အာမခံချက်ေပးထားသည့် ကာလအတုိင်း 

ဝန်ေဆာင်မမေပးုိင်လင် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးရန်ပျက်ကွက်လင် စားသံုးသူသည် ေအာက်ပါတုိကုိ 

ေတာင်းဆိုပိင်ုခင့်ွရိှသည်- 

(က) ဝန်ေဆာင်မေပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မေကာင့် နစ်နာဆုံးံးမြဖစ်ခဲ့လင် ယင်းအတွက် 

ေလျာ်ေကးေပးရန၊် 

( ခ ) အာမခံထားေသာ အချန်ိကာလအတွင်း သေဘာတူညီထားေသာ ဝန်ေဆာင်မကုိ မရရိှ 

ခဲ့လင် စားသံုးသူ၏နစန်ာမအတွက် ကစုားခင့်ွေပးရန။်  

အခနး်(၁၅) 

ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မ လံု�ခစံတိခ်ျရမ 

၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် စားသံုးသူများအသံုးြပမည့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းပီး လံု�ခစံတိခ်ျရမရိှေစေရးအတကွ် ေကာ်မရှင်၏ သေဘာတူညီချက်ှင့်အညီ ဦးစားေပး 

ကများ သတ်မှတ်ပီး သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ လုံ�ခံစိတ်ချရမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ 

တိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်- 

(က) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး လုံ�ခံစိတ်ချမ 

ရိှေစေရးအတကွ် လုိအပ်ေသာ အစအီမံများ ြပလုပ်ြခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး လံု�ခံစိတ်ချမရိှေစေရး 

အတွက် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွများှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊  

( ဂ ) စားသုံးသူများ အသုံးြပမည့် ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ြခင်းအေပ ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေစေရး ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

(ဃ) ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး လံု�ခစံတိခ်ျမရိှေစ 

ေရးအတကွ် အမိန�်ှင့်န်ကားချကမ်ျား ထုတြ်ပနြ်ခင်း၊ 

( င ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပလာေသာ ေဘးအရာယ်ရှိသည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မ၏ အချက်အလက်များကုိ အများြပည်သူသိရိှေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း၊ 
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( စ ) စားသံုးသမူျားအသံုးြပမည့် ကနုစ်ည်များအတွက ် ဦးစားေပး ကနုစ်ည်အမျ ိးအစား 

အလုိက် တည်ဆဥဲပေဒတစရ်ပ်ရပ်အရ သတမ်ှတသ်ည့် ြမနမ်ာုိင်ငံစခံျနိစ်ံနး်များ 

ှင့်အညီ လုိကန်ာေဆာင်ရ�က်ုိင်ေရး ကးီကပ်ကွပ်ကြဲခင်း၊ 

(ဆ) စံသတ်မှတ်ချက်များ အတည်ြပသတ်မှတ်ထားြခင်းမရှေိသးေသာ စားသုံးသူများ 

အသံုးြပမည့် ကုန်စည်များအတွက် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာနများှင့် ညိင်း၍ အနည်းဆံုး 

ရိှရမည့် စသံတမှ်တခ်ျက်များှင့်အညီ ကးီကပ်ကပ်ွကြဲခင်း။ 

အခနး် (၁၆) 

ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကနုစ်ည်ကို ေစျးကကွ်အတင်ွးမှ ြပနလ်ည်သိမ်းဆည်းေစြခင်း သုိမဟတု် 

ေရာင်းချြဖန�်ြဖးြခင်းကို တားြမစြ်ခင်းှင့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ဝနေ်ဆာင်မကို တားြမစြ်ခင်း 

၃၀။  ဦးစးီဌာနသည်- 

(က) ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကုန်စည်ကုိ ေဈးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည် သိမ်းဆည်းုိင်ေစရန် 

သုိမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကုိ တားြမစ်ုိင်ရန်ှင့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ဝန်ေဆာင်မကုိ 

တားြမစုိ်င်ရန် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။  

( ခ ) ထုိသုိ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာနအချင်းချင်း ေပါင်းစပ်ညိင်း 

ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

၃၁။ ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေဘးအရာယ်ရှေိသာ ကုန်စည်ကို 

ေဈးကွက်အတွင်းမှ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းေစြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကုိ တားြမစ်ြခင်းှင့် 

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ဝနေ်ဆာင်မကို တားြမစြ်ခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�ကရ်မည်- 

(က) စစေ်ဆးေရးအရာရိှ၏ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာချက်ှင့် သကဆ်ိုင်ရာ အစိးုရဌာနများ၏ 

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များအရ ေဘးအရာယ်ရိှသည်ဟု ဦးစးီမှးုံးက တင်ြပလာသည့် 

ကစိ၊ 

( ခ ) စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများမှ အစီရင်ခံတင်ြပသည့် 

ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ် 

ရိှသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတကီ အေကာင်းကားလာသည့်ကစိ။ 

၃၂။ မည်သည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်မဆို ေဘးအရာယ်ရှေိသာ ကနုစ်ည်များအား မိမိသေဘာ 

ဆအေလျာက် ြပန်လည်သိမ်းဆည်းလိုပါက ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်းှင် ့ သိမ်းဆည်းမည့် 

အစအီမအံား သကဆ်ိုင်ရာဦးစးီမှးုံးသုိ အသေိပးတင်ြပြခင်းကို တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ေဈးကွက်အတွင်းမှ 

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြဖန်�ြဖးြခင်းကုိ တားြမစ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရ�က်ပံု 

အဆင့်ဆင့်ကို သတမှ်တ်ထုတြ်ပနရ်မည်။ 
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၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ေဈးကွက်အတွင်းမှ 

ြပနလ်ည်သိမ်းဆည်းြခင်း သုိမဟတု် ေရာင်းချြဖန�်ြဖးြခင်းကို တားြမစြ်ခင်းှင့်စပ်လျဉး်၍ အေရးယူ 

ေဆာင်ရ�က်မကုိ စားသံုးသူထံ မှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကုိ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ရမည်။ 

အခနး်(၁၇) 

ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မအေပတာဝနရိှ်မ 

၃၅။ စားသံုးသူသည် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ အသံုးြပြခင်းေကာင့် နစ်နာဆံုးံးမများ 

ြဖစေ်ပလာပါက ေအာကပ်ါပုဂိလ်များတင်ွ တာဝနရိှ်သည် - 

(က) ကနုစ်ည်ေရာင်းချသူ သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မေပးသည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်၊ 

( ခ ) ကနုစ်ည်ထုတလု်ပ်သ၊ူ 

( ဂ ) ကုန်စည်ေပတွင် လူပုဂိလ်အမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သုိမဟုတ် အြခားထင်ရှားေသာ 

အမှတ်အသားများကို အသံုးြပခင့်ွရိှသူ၊ 

(ဃ) ြပည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းလာပီး ြပည်တွင်းရှိ စားသုံးသူများအား ြပန်လည် 

ေရာင်းချြဖန�်ြဖးသူ၊ 

( င ) တစဆ်င့်ြပနလ်ည်ေရာင်းချြဖန�်ြဖးသူ၊ 

( စ ) ြပည်တွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပုိင်ငံတစ်ခုခု၌ြဖစ်ေစ ဝန်ေဆာင်မကုိ ြပည်တွင်းစားသံုးသူ 

များအတကွ် ကားခဝံနေ်ဆာင်မေပးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ။ 

၃၆။ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိဝယ်ယူအသံုးြပြခင်းေကာင့် အာမခံေပးထားသည့် ကာလ 

အတင်ွး စားသံုးသူနစန်ာဆုံးံးမများ ြဖစေ်ပလာပါက ေအာကပ်ါပဂုိလ်များတင်ွ တာဝနရိှ်သည် - 

 (က) ကနုစ်ည်ေရာင်းချသူ သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မေပးသည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်၊ 

 ( ခ ) ကနုစ်ည်ထုတလု်ပ်သ၊ူ 

( ဂ ) ကုန်စည်ေပတွင် လူပုဂိလ်အမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သုိမဟုတ် အြခားထင်ရှားေသာ 

အမှတ်အသားများကို အသံုးြပခင့်ွရိှသူ၊ 

(ဃ) ြပည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းလာပီး ြပည်တွင်းရှိ စားသုံးသူများအား ြပန်လည် 

ေရာင်းချြဖန�်ြဖးသူ၊ 

( င ) တစဆ်င့်ြပနလ်ည်ေရာင်းချြဖန�်ြဖးသူ၊ 

( စ ) ြပည်တင်ွး၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပုိင်ငံတစခ်ခု၌ုြဖစေ်စ ဝနေ်ဆာင်မကို ြပည်တင်ွးစားသံုးသ ူ

များအတကွ် ကားခဝံနေ်ဆာင်မေပးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ။ 

၃၇။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ယင်း၏ ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို အြခား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဦးသို လဲေြပာင်းေရာင်းချရာတွင် ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ် 
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ေပေပါက်သည့်အခါ လဲေြပာင်းေရာင်းချသူ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်က ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ 

ှင့်စပ်လျဉး်သည့် နစန်ာဆုံးံးမများကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�ကရ်မည်- 

(က) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ြပြပင်မွမ်းမံြခင်းမြပလုပ်ဘဲ မူလအတိုင်း 

ေရာင်းချြခင်း၊ 

( ခ ) ကုန်သွယ်ေရာင်းဝယ်မြပလုပ်သည့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကုိ ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း 

သုိမဟုတ် နမူနာပံုစံ၊ အရည်အေသွး၊ ဖဲွစည်းပံုတုိှင့် ကုိက်ညီမမရိှြခင်းများကုိ သိရိှြခင်း 

မရိှဘဲ ကနုသွ်ယ်ေရာင်းဝယ်မြပြခင်း။ 

၃၈။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆို ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကို ြပြပင်မွမ်းမံပီး 

သုိမဟုတ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲပီးမှ စားသံုးသူသုိ ေရာင်းချြခင်းြပလင် ယင်းကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ 

ှင့်စပ်လျဉး်သည့် နစန်ာဆုံးံးမများကို ေြဖရှင်းရန ်တာဝနရိှ်သည်။ 

၃၉။ မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆုိ စားသံုးသူများအတွက် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ 

အသံုးြပုိင်သည့်ကာလ သုိမဟတု် အာမခေံပးထားသည့်ကာလ သကတ်မ်းအတင်ွး အပုိပစည်းများ 

ရရိှုိင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ ေရာင်းချပီးေနာက် လုိအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများ ထပ်မံေပးြခင်းှင့် 

သေဘာတူညီချကတ်င်ွပါရိှသည့် အာမခခံျက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းြပရမည်။ 

၄၀။ ပဒ်ုမ ၃၇၊ ၃၈ ှင့် ၃၉ တိုအရ နစန်ာဆုံးံးမအတကွ ်စးီပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ှစဦ်း သုိမဟတ်ု 

ှစ်ဦးထက်ပိုေသာ ပုဂိလ်များတွင် တာဝန်ရှိပါက ပူးတွဲ၍ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးရမည်။ 

အခနး် (၁၈) 

ကနုအ်နး်အမှတ်အသား ေဖာ်ြပြခင်း 

၄၁။ စးီပာွးေရးလုပ်ငနး်ရှင်သည် ကနုအ်နး်အမတှ်အသား ေဖာ်ြပြခင်းှင့်စပ်လျဉး်၍ ကနုစ်ည် 

အမျ ိးအစားအလိကု် သတမှ်တခ်ျကမ်ျားှင့်အညီ ေအာကပ်ါတိုကို သိသာထင်ရာှးစာွ ေဖာ်ြပရမည်- 

(က) ကနုစ်ည်၏ တဆံပ်ိအမှတအ်သား၊ 

( ခ ) ကုန်စည်၏အမျ ိးအမည်၊ အရ�ယ်အစား၊ အေရအတွက်ှင့် အသားတင်ပမာဏ၊ ထားသုိ 

သိမ်းဆည်းမ အနး်၊ သံုးစွဲပံုနည်းလမ်း၊ 

( ဂ ) ထုတလု်ပ်သည့် ရကစ်ွဲှင့် သကတ်မ်းကနုဆ်ုံးသည့် ရကစ်ွဲ၊ ထုတလု်ပ်မ အမှတစ်ဉ၊်  

(ဃ) ြပည်တွင်းသုိ တင်သွင်းလာေသာ ကုန်စည်ြဖစ်ပါက တင်သွင်းသူ၏ အမည်ှင့် လိပ်စာ၊ 

ထုတလု်ပ်သည့် လုပ်ငနး်အမည်ှင့် လိပ်စာ၊ 

( င ) ထုတ်လုပ်သည့်ေနရာ သုိမဟုတ် ြပည်ပမှ ကုန်စည်များ တင်သွင်းပီး ြပန်လည် ထုပ်ပုိး 

သည့်ေနရာ၊ 
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( စ ) ကုန်စည်တွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ကမ်းပစည်း အမျ ိးအမည်များှင့် ပစည်းများ၏ ပမာဏ၊ 

ပါဝင်မ အချ ိးအစား၊  

(ဆ) ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေဘးထွက်ဆုိးကျ ိး သုိမဟုတ် ဓာတ်မတည့်ေကာင်း ေဖာ်ြပချက်ှင့် 

ကိတင်သတေိပးချက၊် 

( ဇ ) သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာနများက ေဖာ်ြပရန် သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်အလက်များ။ 

၄၂။ မည်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်မဆုိ ကုန်စည်တွင် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများ၏ သိပံနည်းကျ 

သုေတသနြပေဆာင်ရ�ကခ်ျကှ်င့် ကျနး်မာေရးအာဟာရဆိုင်ရာ အာမခံချကမ်ျား ေဖာ်ြပုိင်သည်။` 

၄၃။  မည်သည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ရှင်မဆို ပုဒမ် ၄၁၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ှင့် (ဆ) တိုပါ ကနုအ်နး် 

အမှတ်အသား ေဖာ်ြပရာတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာဘာသာှင့် အြခားဘာသာတစ်ခု 

သုိမဟတု် တစခ်ထုကပုိ်၍ တွဲလျကြ်ဖစေ်စ ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။ 

အခနး်(၁၉) 

တိုင်ကားြခင်းှင့် စစိစည်ိင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း 

တိုင်ကားြခင်း 

၄၄။ ေအာက်ပါပုဂိလ်တစဦ်းဦး သုိမဟတု် အဖဲွအစည်းတစခ်ခုသုည် စားသံုးသူ၏ နစန်ာဆုံးံးမ 

တစရ်ပ်ရပ်ကို တိုင်ကားလုိပါက လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်း 

တစခ်ခုြုဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သကဆ်ိုင်ရာ ဦးစးီမှးုံးသုိ သက်ေသခံအေထာကအ်ထားှင့်အတ ူ

တိုင်ကားိုင်သည်- 

 (က) နစန်ာသည့် စားသံုးသူ၊ 

( ခ ) နစန်ာသည့် စားသံုးသူ၏ မိသားစဝုင်များ၊ 

( ဂ ) နစန်ာသည့် စားသံုးသူှင့် ဆက်ယ်ေသာ ပုဂိလ်များ၊ 

(ဃ) အစိုးရဌာနအဖဲွအစည်းများ၊ 

( င ) စားသံုးသကူာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖဲွများ။ 

စစိစေ်ဆာင်ရ�ကြ်ခင်း 

၄၅။ သကဆ်ိုင်ရာ ဦးစးီမှးုံးသည် ပုဒမ် ၄၄ အရ တိုင်ကားလာေသာ ကစိများှင့်စပ်လျဉး်၍ 

သကေ်သခအံေထာကအ်ထားများ ြပည်စုံမှနက်န်မ ရိှေစေရးအတကွ် ေအာကပ်ါအတိုင်း ေဆာင်ရ�က် 

ရမည်- 

 (က) တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉး်၍ မှနက်နမ် ရိှ မရိှ စစိစြ်ခင်း၊ 

( ခ ) ြပည့်စုံမှန်ကန်မမရှေိသာ တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရ�ကေ်စြခင်း၊ 
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( ဂ ) လူထုဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့် တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေရးယူ 

ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် မှတတ်မ်းရယူြခင်း။ 

ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း 

၄၆။ သက်ဆုိင်ရာဦးစီးမှးံုးသည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခဲွ (ဇ) အရ စစ်ေဆးေရးအရာရိှက တင်ြပလာသည့် 

စုံစမး်စစေ်ဆးမှင့်စပ်လျဉး်၍ စားသံုးသှူင့် စးီပွားေရးလပ်ုငနး်ရှင်တိုအကား ညိင်းေြဖရှင်းေပး 

ုိင်ရန် ေအာကပ်ါတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်- 

(က) စံုစမ်းစစ်ေဆးခ့ဲမှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ေသာ စာရ�က်စာတမ်းများှင့် အြခားသက်ေသခံ 

ပစည်းများကို စစ်ေဆးြခင်း၊ 

 ( ခ ) တုိင်ကားခံရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သုိမဟုတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ကုိ 

ညိင်းေြဖရှင်းုိင်ရန် ေခယူြခင်း၊ 

 ( ဂ ) စားသံုးသူတုိင်ကားမကုိ သိြမင်ေသာ ပုဂိလ် သုိမဟုတ် မျက်ြမင်သက်ေသှင့် စားသံုးသူ 

ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာကိုသိရှိေသာ ကမ်းကျင်သူများေရှတင်ွ စားသံုးသူှင့် စးီပွားေရး 

လုပ်ငနး်ရှင် သုိမဟတု် ယင်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တိုကို ေခယူစစေ်ဆးြခင်း၊ 

 (ဃ) တုိင်ကားခံရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် သုိမဟုတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်သည် 

ဆင့်ေခရာသုိ လာေရာကြ်ခင်းမရိှပါက တစဖ်ကသ်တ် စစေ်ဆးဆုံးြဖတခ်ွင့်ရိှြခင်း၊   

 ( င ) စားသံုးသဘူကမှ် နစန်ာဆုံးံးမ ရိှ မရိှ စစေ်ဆးြခင်းှင့် ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း၊ 

 ( စ ) တုိင်ကားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျးလွန်ေဖာက်ဖျက်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကုိ စားသံုးသူ 

ကာကွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းေသာ သေဘာတူညီချက်ကုိ အသိေပးအေကာင်းကားြခင်း၊ 

 (ဆ) ပုဒ်မခဲွ (စ) အရ သေဘာတူညီချက်ကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှပါက ေကာ်မတီသုိ တင်ြပြခင်း။  

၄၇။ သကဆ်ိုင်ရာ ဦးစးီမှးုံးသည် ပုဒမ် ၄၆ ပါ ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်းများကို မှတတ်မ်းတင ်

ထားရိှရမည်။ 

၄၈။ သကဆ်ိုင်ရာ ဦးစးီမှးုံးသည် တိုင်ကားမှင့်စပ်လျဉး်၍ ညိင်းေြဖရှင်းေပးြခင်း လုပ်ငနး်စဉ ်

များကို ေဆာင်ရ�ကရ်ာတင်ွ လ ိဝကှ်ထားရမည့် သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကို လ ိဝကှ်အေနြဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ သုိေသာ် အဆုိပါအချက်အလက်များကုိ ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင် သုိမဟုတ် တရားံုး 

တစခ်ခုကု သကေ်သခအံေထာက်အထားများအြဖစ ်ေတာင်းခလံာပါက ေပးပုိပုိင်ခွင့်ရှသိည်။ 

၄၉။ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးမှးုံးသည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) အရ စစ်ေဆးေရးအရာရှိက တင်ြပ 

လာသည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒှင့်အညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ရမည့် တုိင်ကားမများကုိ 

သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာနများသုိ ေပးပုိ၍ ပူးေပါင်းညိင်းေဆာင်ရ�က်ုိင်သည်။ 
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၅၀။ စားသုံးသူသည် အေကာင်းြခင်းရာများကို မိုးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ထိမ်ချန်၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို မတရားေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင် ့ နစ်နာဆုံး ံးမ 

ြဖစ်ေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်တိုင်ကားြခင်း၊ မမှန်သက်ေသ 

ထွက်ဆုိြခင်း၊ မမှန်သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပြခင်းြပပါက တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူ 

ြခင်းခရံမည်။ 

၅၁။ စားသံုးသူ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကိစှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ နစ်နာဆံုးံးမ 

ြဖစေ်ပေစသူဘကမှ် ကျခေံစရမည်။ 

အခနး်(၂၀) 

စမံီခန�်ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၅၂။ သက်ဆုိင်ရာ ဦးစီးမှးံုးသည် ပုဒ်မ ၂၁ အရ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန်များကုိ လုိက်နာရန် 

ပျက်ကွက်ေကာင်း သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုအရ စားသုံးသူက ေတာင်းဆိုိုင်ေသာ 

အခင့်ွအေရးများကို ေပးအပ်ရန်ပျကက်ွကေ်ကာင်း စစေ်ဆးေတွရိှလင် ေဖာကဖ်ျကသ်ည့် မည်သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကုိမဆုိ ေအာက်ပါစီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပုိ၍ 

ြဖစေ်စ ချမတှုိ်င်သည်- 

(က) သတေိပးြခင်း၊ 

 ( ခ ) ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ေပးေစြခင်း၊ 

 ( ဂ ) အစားထုိးေပးေစြခင်း၊ 

 (ဃ) ဆုံးံးမတနဖုိ်းှင့်အညီ  ေငွြပနလ်ည် ေပးေစြခင်း။ 

၅၃။ ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅ ှင့် ၂၇ တိုပါ ြပာနး်ချကှ်င့် အခနး် (၂၃) ပါ တားြမစခ်ျက် 

များမှအပ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်သည့် မည်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကုိ 

မဆို ေအာက်ပါစီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�တစ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ် 

ုိင်သည်- 

 (က) နစန်ာမများအတကွ် သတမှ်တထ်ားေသာ ေလျာ်ေကးေငွ ေပးေစြခင်း၊ 

 ( ခ ) ဒဏ်ေကးေငွချမှတြ်ခင်း၊ 

( ဂ ) အြငင်းပာွးလျက်ရိှေသာ ကနုစ်ည်ေရာင်းချြခင်း သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို ကာလ 

အကန�်အသတြ်ဖင့် တားြမစြ်ခင်း၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းလုိင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းြခင်း သုိမဟုတ် အမဲတမ်းပိတ်သိမ်းြခင်းကုိ လုိအပ်လင် 

သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရဌာနက ြပလုပ်ိုင်ရန် ညိင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 
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၅၄။ ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ချမှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေကးေငွများကုိ ေကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်ဘာရနပံု်ေငွသုိ ေပးသွင်းရမည်။ 

အခနး်(၂၁) 

အယူခံဝင်ြခင်း 

၅၅။ ပုဒ်မ ၅၂ အရ ဦးစီးမှးံုးက ချမှတ်သည့် အမိန်�ကုိ မေကျနပ်သူသည် သက်ဆုိင်ရာေကာ်မတီ 

သုိလည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ေကာ်မတီက ချမှတ်သည့်အမိန်� သုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ 

ချမှတ်သည့်အမိန်�ကုိ မေကျနပ်သူသည် ေကာ်မရှင်သုိလည်းေကာင်း အမိန်�ချမှတ်သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း 

၃၀ အတင်ွး အသီးသီးအယူခဝံင်ေရာကုိ်င်သည်။ 

၅၆။ (က) ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၅၅ အရ အယူခံမတွင် သက်ဆုိင်ရာဦးစီးမှးံုးက ချမှတ်ထားေသာ 

အမိန�်ကို အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သုိမဟတု် ပယ်ဖျကြ်ခင်း ြပုိင်သည်။ 

 ( ခ ) ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မတီက ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ေသာ အမိန်�ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ချမှတ်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိလည်းေကာင်း အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

သုိမဟတု် ပယ်ဖျကြ်ခင်း ြပုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေကာ်မရှင်၏ဆုံးြဖတခ်ျက်သည် အပီးအြပတြ်ဖစသ်ည်။ 

အခနး်(၂၂) 

စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖဲွများှင့် ေဆာင်ရ�ကမ်ည့်အချကမ်ျား 

၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွများ၏ ဤဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ေသာ 

လုပ်ငနး်ေဆာင်ရ�ကမ်များကို အားေပးကူညီေဆာင်ရ�က်ရမည်။  

၅၈။ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွ တည်ေထာင်ြခင်းသည် စားသံုးသူများကုိ ကာကွယ် 

ေပးမည့်လုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရ�ကရ်န်အတကွ်သာ ြဖစရ်မည်။ 

၅၉။ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွများသည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ 

ေဆာင်ရ�က်ေသာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရ�က် 

ုိင်သည်။ 

၆၀။ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွများသည် စားသံုးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စားသံုးသထံူ အသိပညာေပးြခင်းှင့် သတင်းအချကအ်လကြ်ဖန�်ေဝြခင်းတိုကို ဦးစးီဌာနှင့် ညိင်း 

ေဆာင်ရ�က်ုိင်သည်။ 
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၆၁။ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာအသင်းအဖဲွများသည် စားသုံးသူကို နစ်နာဆံုးံးမ ြဖစ်ေပေစသည့် 

သုိမဟတု် ချ ိးေဖာကမ်ြဖစေ်ပေစသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်အေပ စားသံုးသကူိုယ်စား တိုင်ကား 

အေရးဆိမုှင့်စပ်လျဉး်၍ ကညီူေဆာင်ရ�ကေ်ပးုိင်သည်။ 

အခနး် (၂၃) 

တားြမစခ်ျကမ်ျား 

၆၂။ မည်သူမ စားသုံးသူ သိုမဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်နစ်နာေစရန် 

မိုးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် ေအာကပ်ါတိုကို မြပလုပ်ရ- 

 (က) စားသံုးသကူို ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်း၍ တိုင်ကားေစြခင်း၊ 

 ( ခ ) မမှနမ်ကန် သကေ်သထွကဆ်ိုြခင်း၊ 

 ( ဂ ) မမှနမ်ကန်သတင်းများ ြဖန�်ြဖးြခင်း၊ 

 (ဃ) တည်ဆဥဲပေဒပါ ြပာနး်ချကမ်ျားင့်ှ ငိစနွး်ေသာကစိများကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 

၆၃။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ေအာက်ပါေကာ်ြငာအမျ ိးအစားများကုိ ေကာ်ြငာြခင်း မြပရ-  

(က) ကုန်စည်၏အရည်အေသွး၊ အေရအတွက်၊ ပါဝင်ေသာပစည်းများ၊ အသံုးြပပံု၊ ေစျးန်း၊ 

ဝန်ေဆာင်မန်းထားှင့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ေပးအပ်ုိင်သည့် အချန်ိတုိ 

ှင့်စပ်လျဉး်၍ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်းြပထားေသာ ေကာြ်ငာများ၊ 

( ခ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၏ အာမခံေပးထားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း 

ြပထားေသာ ေကာြ်ငာများ၊ 

( ဂ ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ 

ပါဝင်သည့် ေကာ်ြငာများ၊ 

(ဃ) ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို အသံုးြပြခင်းြဖင့် အရာယ်ရိှမကို အသိေပးြခင်း 

မရိှေသာ ေကာြ်ငာများ၊ 

( င ) သက်ဆုိင်သူ၏ ခင့်ွြပချကမ်ရရိှဘဲ တစစ်ုံတစဦ်း သုိမဟုတ် အြဖစ်အပျက်တစ်ခုအေပ 

အသံုးြပထားေသာ ေကာြ်ငာများ၊ 

( စ ) တည်ဆဥဲပေဒများ၊ လူမကျင့်ဝတမ်ျားှင့် ကိုက်ညီမမရိှသည့် ေကာြ်ငာများ။ 

၆၄။  စးီပာွးေရးလုပ်ငနး်ရှင် မည်သူမ ကနုစ်ည် သုိမဟတု ် ဝနေ်ဆာင်မှင့်စပ်လျဉး်၍ ေအာကပ်ါ 

အေြခအေနတစခ်ခုြုဖင့် အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်း မြပရ - 

(က) သတ်မှတ်ထားေသာကာလအတွင်း ေကာ်ြငာထားေသာ ပမာဏ၊ အေရအတွက်အတုိင်း 

ေရာင်းချရန်အစီအစဉ်မရိှဘဲ ကုန်စည်ကုိ အချန်ိကာလတစ်ခုအတွင်း အထူးေဈးန်းြဖင့် 

ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ 
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( ခ ) ကုန်စည်တစ်ခုကုိ ဆုေကးအေနြဖင့်ေပးရန် သုိမဟုတ် အခမ့ဲဝန်ေဆာင်မေပးရန် ကတိြပ 

ထားေသာ်လည်း အမှနတ်ကယ် ေပးအပ်ိုင်ြခင်းမရိှဘဲ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ 

( ဂ ) စားသံုးသ၏ူ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုြဖစ်ေစ၊ စတိပုိ်င်းဆိုင်ရာကိုြဖစေ်စ အေှာင့်အယှက ်

ြဖစေ်စမည့် နည်းလမ်းတစခ်ခုြုဖင့် ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို ေရာင်းချရန် 

ကမ်းလှမ်းြခင်း။ 

၆၅။  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ေရာင်းဝယ်မ ြပလုပ်ရာတွင် 

ေအာက်ပါအေြခအေနတစခ်ခုြုဖင့် ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစေ်စြခင်း မြပရ-  

(က) ကုန်စည် သိုမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပြပင်မွမ်းမံပီး သိုမဟုတ် ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲပီးမှ ေရာင်းချြခင်း၊ 

( ခ ) သတ်မှတ်စံချန်ိစံန်း၊ အရည်အေသွးတုိှင့် ကုိက်ညီသည်ဟု မမှန်မကန် ေဖာ်ြပြခင်း၊ 

( ဂ ) ေနာက်ဆံုးသံုးစဲွရမည့် ရက်စဲွေကျာ်လွန်ေနေသာ ကုန်စည်ကုိ ြပြပင်မွမ်းမံ၍ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ေရာေှာေရာင်းချြခင်း၊ 

(ဃ) အမျ ိးအစားတူ အရည်အေသွးနိမ့်ကုန်စည်ကုိ ေရာေှာေရာင်းချြခင်းှင့် အမျ ိးအစားမတူ 

စားသံုးရနမ်သင့်ေသာ ကနုစ်ည်ကိုေရာောှေရာင်းချြခင်း။ 

၆၆။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ေရာင်းဝယ်မ ြပလုပ်ရာတွင် 

ေအာက်ပါအေြခအေနတစခ်ခုြုဖင့် လိမ်လည်လှည့်ြဖားမမြပရ -  

(က) အသံုးမြပုိင်ေသာ သုိမဟုတ် မရရိှုိင်ေသာ ကနု်စည် သုိမဟုတ် ဝနေ်ဆာင်မြဖစြ်ခင်း၊ 

( ခ ) အြပစ်အနာအဆာ၊ ချ ိယွင်းချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကုန်စည် သိုမဟုတ် 

ဝနေ်ဆာင်မြဖစြ်ခင်း၊ 

( ဂ ) အြခားေသာ ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မကို တိုက်ိုက် သုိမဟုတ ် သွယ်ဝိုက၍် 

ချ ိးိှမ်ေဖာ်ြပြခင်း၊ 

(ဃ) ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မတွင် ပါဝင်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ြပည့်စံု 

ခိုင်မာမမရိှဘဲ ချဲကားေဖာ်ြပမများကို အသံုးြပြခင်း၊ 

 ( င ) ကမ်းလှမ်းထားေသာ ကုနစ်ည်မဟတုဘ်ဲ အြခားကနုစ်ည်ကို အစားထိးုေရာင်းချြခင်း၊ 

 ( စ ) အေရာင်းြမင့်တင်ေရာင်းချြခင်းမြပမီ ေစျးနး်များကို တိုးြမင့်ြခင်း၊ 

(ဆ) အသုံးြပလိုေသာ ကုန်စည်တစ်ခုကို ဝယ်ယူရာတွင် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက် 

တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ စားသံုးသူမလုိအပ်ေသာ အြခားကုန်စည်တစ်ခုှင့် တဲွဖက်ေရာင်းချြခင်း။ 

၆၇။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ကနုသွ်ယ်ြခင်း သုိမဟတု် ေရာင်းချြခင်းမြပရ -  

(က) ပုဒ်မ ၄၁ အရ ကုန်စည်ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ကုန်အန်းအမှတ်အသားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

အချကအ်လက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှေိသာ ကနု်စည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မ၊ 
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( ခ ) ေကာ်ြငာှင့် အေရာင်းြမင့်တင်ြခင်းတုိတွင်ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်တုိှင့် ကုိက်ညီမမရိှေသာ 

ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မ၊ 

( ဂ ) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချန်ိစံန်းများှင့် ကုိက်ညီမမရိှေသာ ကုန်စည် သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ၊ 

(ဃ) အြငင်းပွားလျက်ရိှေသာေကာင့် ကာလအကန်�အသတ်ြဖင့် ေကာ်မတီက တားြမစ်ေသာ 

ကနုစ်ည် သုိမဟတု် ဝနေ်ဆာင်မ။ 

၆၈။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမ ကုန်အန်းအမှတ်အသားများ ေဖာ်ြပရာတွင် ပုဒ်မ ၄၃ ပါ 

ြပာန်းချက်ှင့် ကုိက်ညီမမရိှသည့် ကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ကုန်သွယ်ြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း 

မြပရ။ 

အခနး် (၂၄) 

ြပစမ်ှင့် ြပစဒ်ဏ်များ 

၆၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၂ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစမ် 

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ေြခာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀ 

ထကမ်ပိေုသာ ေငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၇၀။ (က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၃ ှင့် ၆၄ တိုပါတားြမစ်ချက် တစရ်ပ ်

ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ေြခာက်လ 

ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ 

ချမှတရ်မည်။ 

( ခ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆုိ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပီးေနာက် 

အဆိုပါြပစ်မကို ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို 

တစ်ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်စှရ်ပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၇၁။ (က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၆၅ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွနေ်ကာင်း ြပစမ်ထင်ရာှးစရီင်ြခင်းခရံလင် ထုိသူကို ေြခာကလ် ထကမ်ပိေုသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိနး် ၅၀ ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

( ခ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မခွ ဲ (က) အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရပီးေနာက် အဆုိပါြပစ်မကုိ ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထုိသူကုိ တစ်ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပုိေသာ 

ေငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 
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၇၂။ (က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၆၆ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိနး် ၁၀၀ ထကမ်ပုိေသာ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ ချမှတ်ရမည်။   

( ခ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆုိ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပီးေနာက် 

အဆိုပါြပစ်မကို ထပ်မံကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို 

ှစ်ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်စှရ်ပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၇၃။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၇ ှင့် ၆၈ တိုပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ှစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

အခနး်(၂၅) 

အေထွေထွ 

၇၄။ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ထားေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာအမိန်�သည် ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ 

တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုြခင်းကို ပိတပ်င်ြခင်း မရိှေစရ။ 

၇၅။  ပုဒ်မ ၅၃ အရ ချမှတ်ထားေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်�ချမှတ်ြခင်းခံရသူသည် ယင်း 

အမိန်�ကို လိုက်နာမမရှိပါက ဦးစီးဌာနသည် ၎င်းအေပ ြပစ်မေကာင်းအရ တရားစွဲဆိုိုင်သည်။ 

၇၆။ ဤဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရေစကာမူ နစ်နာဆုံးံးသည့် စားသုံးသူက ယင်းနစန်ာ 

ဆုံးံးမများအတွက် ထိုသူကို တရားမေကာင်းအရလည်း တရားစွဲဆိုိုင်သည်။ 

၇၇။  အြခားတည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သုိပင်ပါရိှေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဤဥပေဒှင့်အညီသာ ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ သုိရာတင်ွ အြခားတည်ဆဥဲပေဒ တစရ်ပ်ရပ်အရ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရ�က်ရမည့် ကစိရပ်များှင့်စပ်လျဉး်၍ ေြဖရှင်းဆုံးြဖတခ်ွင့် မရိှေစရ။ 

၇၈။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်၊ ေကာ်မတီအဖွဲဝင် သိုမဟုတ် စားသုံးသူ 

ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ အဖဲွဝင်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေဆာင်ရ�ကေ်နစဉတ်ွင် ယင်းအဖဲွဝင်တိုကို ရာဇသတ်ကးီ ပုဒမ် ၂၁ တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း 

ြပည်သူ�ဝနထ်မ်းြဖစ်သည်ဟု မှတယူ်ရမည်။ 

၇၉။ ဤဥပေဒပါြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပုိင်ခင့်ွရိှေသာ ြပစမ်များအြဖစ် သတမှ်တသ်ည်။ 

၈၀။ ဦးစီးဌာနသည် ေကာ်မရှင်၊ ေကာ်မတီှင့် စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ 

ုံးလုပ်ငနး် ကနုက်ျစရိတမ်ျားှင့်စပ်လျဉး်၍ တာဝန်ယူရမည်။ 
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၈၁။ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။) 

အရ ဖဲွစည်းထားေသာ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဗဟုိေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းမည့် 

ေကာ်မရှင်ဖဲွစည်းပီးသည်အထိ စားသံုးသူကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

၈၂။ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။) 

အရ ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ဤဥပေဒပါ 

ြပာန်းချက်များှင့် မဆန်�ကျင်သေရ� ဆက်လက်ကျင့်သံုးုိင်သည်။ 

၈၃။ ဤဥပေဒပါ ြပာနး်ချကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကရ်ာတွင်- 

 (က) ဝန်ကးီဌာနသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉး်ှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖဲွ၏ သေဘာတညီူချကြ်ဖင့် ထုတြ်ပနုိ်င်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ေကာ်မရှင်သည် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများကုိလည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနသည် အမိန်�ှင့် န်ကားချက်များကုိလည်းေကာင်း 

ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။ 

၈၄။ စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရး ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၀။) ကုိ 

ဤဥပေဒြဖင့် ပ်ုသိမ်းလုိက်သည်။ 

 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

               (ပံု)ဝင်းြမင့် 

 ုိင်ငံေတာ်သမတ

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 


