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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကးီရး 

နြပည် တာ ်

( ကျာကမ်ျက်ရတနာ လပ်ကွက်များခွင့်ြပုမိန်ခ့ျထား ပး ရး၊ စစ် ဆး ရးနှင့် 

ကီးကပ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း) 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၃/၂၀၁၁) 

၁၃၇၃ ခ၊ ကဆန်လဆန်း ၃ ရက ်

( ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မလ ၅ ရက ်) 

၁။ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းများ အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စ ပီး စနစ်တကျြဖင့် လျင်ြမန်စွာ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စရန်နှင့် ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီး 

ကာ်မတီသိ ့ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီ ကျာက်မျက်ရတနာ 

လပ်ကွက်များအား စိစစ်ချထား ပးနိင် ရး အ ထာက်အကူြပု ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အာက်ပါပဂ္ဂ လ်များ 

ပါဝင်သည့် ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်များ ခွင့်ြပုမိန်ခ့ျထား ပး ရး၊ စစ် ဆး ရးနှင့် ကီးကပ် ရး 

လပ်ငန်း ကာ်မတီကိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

(က) ြပည် ထာင်စဝန်ကီး သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန ဥက္က  

(ခ) ဒတိယဝန်ကးီ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန ဒတိယဥက္က  

(ဂ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

(ဃ) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဘူမိ ဗဒ လ့လာ ရးနှင့် ဓာတ်သတ္တ ုရှာ ဖ ွ

ရးဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

(င) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း အမှတ်(၁)သတ္တ ုတင်ွးလပ်ငန်း အဖဲွဝ့င် 

(စ) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း အမှတ်(၂)သတ္တ ုတင်ွးလပ်ငန်း အဖဲွဝ့င် 

(ဆ) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း အမှတ်(၃)သတ္တ ုတင်ွးလပ်ငန်း အဖဲွဝ့င် 

(ဇ) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း ြမန်မာ့ပလဲထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်း 

ဝယ် ရးလပ်ငန်း 

အဖဲွဝ့င် 

(ဈ) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်း 

ဝယ် ရးလပ်ငန်း 

အတွင်း ရးမှူ း 



( ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ကွက်များခွင့်ြပုမိန်ခ့ျထား ပး ရး၊ စစ် ဆး ရးနှင့် ကီးကပ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း) 
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(ည) ညန်ကား ရးမှူ း ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်း 

တွဲဖက ်

အတွင်း ရးမှူ း(၁) 

(ဋ) ညန်ကား ရးမှူ း ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်း 

တွဲဖက ်

အတွင်း ရးမှူ း(၂) 

၂။ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ကွက်များ ခွင့်ြပုမိန်ခ့ျထား ပး ရး၊ စစ် ဆး ရးနှင့် ကီးကပ် ရး 

လပ်ငန်း ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ အာက်ပါအတင်ိး သတ်မှတ်ထားပါသည်- 

(က) ကျာက်မျက်ရတနာနယ် ြမများရှိ သက်တမ်းကန်သတ်မှတ်လပ်ကွက်၊ သက်တမ်းကန် 

ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်များအား သတင်းစာများတွင ် ကညာ၍ ဈး ပို င်အဆိြပုလာ 

ခ ယူရန်နှင့် အဆိြပု လာက်ထားမအ ပ  စိစစ် ပီး ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်း 

များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီး ကာ်မတီသိ ့ ထာက်ခတင်ြပရန်။ 

(ခ) ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ကွက ် (အသစ)် များကိ သတင်းစာများတွင ် ကညာ၍ 

ဈး ပို င်အဆိြပုလာ ခ ယူရန်နှင့် အဆိြပု လာက်ထားမအ ပ  စိစစ် ပီး ြမန်မာ့ 

ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီး ကာ်မတီသိ ့ ထာက်ခတင်ြပ 

ရန်။ 

(ဂ) ကျာက်မျက်ရတနာ ဖာ်ထတ်လပ်ကွက(်အသစ)်များကိ သတင်းစာများတွင ် ကညာ၍ 

လာက်လာ ခ ယူ ပီး အဆိြပု လာက်ထား သာ လပ်ကွက်များကိ ကွင်းဆင်းစစ် ဆး 

၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်အ ပ  စိစစ် ပီး လပ်ကိင်ခွင့်ချထား ပး ရး ဆာင်ရွက် 

ရန်။ 

(ဃ) အကျို းတူလပ်ကွက ် (အသစ်)များ လာက်ထား သာ ြမ နရာများက ိ ကွင်းဆင်း 

စစ် ဆး၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်အ ပ  စိစစ် ပီး ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ 

လပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီး ကာ်မတီသိ ့စိစစ် ထာက်ခတင်ြပရန်။ 

(င) အကျို းတူလပ်ကွက်များ တးိချဲ ခွ့င့်တင်ြပြခင်းနှင့် ပတသ်က်၍ လာက်ထား သာ 

ြမ နရာများက ိ ကွင်းဆင်းစစ် ဆး၍ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးတင်ြပချက်အ ပ  စိစစ် ပီး 

ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီး ကာ်မတီသိ ့ စိစစ် 

ထာက်ခတင်ြပရန်။ 

(စ) အကျို းတူလပ်ငန်းရှင်များ၏ ကျာက်စိမ်း၊ ကျာက်မျက်တူး ဖာ်ထတ်လပ် ရာင်းချမ၊ 

တိးတက်မ အ ြခအ နများကိ သးသပ်၍ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင ်

ရွက်နိင် ရး စိစစ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(ဆ) ရတနာနယ် ြမများတွင် ကျာက်စိမ်း၊ ကျာက်မျက်တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒ၊ 

နည်းဥပ ဒများနှင့်အည ီတူး ဖာ်နိင် ရး စိစစ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဇ) ရတနာနယ် ြမများရှိ ကျာက်စိမ်း၊ ကျာက်မျက်တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ လပ်ငန်း 

ရှင်များအ နြဖင့် အဆင် ြပ ချာ မာစွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက ် ညနိင်း ပါင်းစပ် 

ဆာင်ရွက် ပးရန်။ 

(ဈ) ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ် 

ချက်များအ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

၃။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၇.၅.၂၀၀၁) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ်

(၄၃/၂၀၀၁) အား ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် လမ်းမိးပယ်ဖျက်လိက်သည်။ 

 

 

ဦးသိန်းထိက် 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန 


