
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မ ှတားဆီးကာကွယ် ရးဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖဲွ  ့

အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်  ၄ / ၂၀၁၆ 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊  နတ် တာ်လြပည့် ကျာ ်၁၃ ရက် 

(၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက)် 

 

နြပည် တာ် ဓာတပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပပ်စ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရး 

ကီးကပ် ရးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ညး်ြခငး် 
 

၁။ ဓာတပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မ ှ တားဆီးကာကွယ် ရးဗဟိကီးကပ် ရး 

အဖွဲသ့ည် ဓာတပစ္စည်းနှင့ ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၈ 

ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဗဟိဦးစီးအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် “ နြပည် တာ ်ဓာတပစ္စည်းနှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ် ရးကးီကပ် ရးအဖွဲ ”့ ကိ အာက်ပါပဂ္ဂ လ်များြဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်း တာဝန် ပးအပ်လိက်သည-် 

(က) ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဥက္က  

 နြပည် တာ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန 

( ခ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 နြပည် တာ်မးီသတ်ဦးစီးဌာန  

( ဂ) တပ်ဖွဲ မှ့ူး အဖွဲ ဝ့င် 

 နြပည် တာ်ရဲတပဖဲွ်  ့

 ြမန်မာနိငင်ရဲတပဖဲွ်  ့

(ဃ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန 

 ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ် 

( င) ဦးစီးမှူး အဖွဲ ဝ့င် 

 ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန( နြပည် တာ်ရး) 

 ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ် 

( စ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမကာကွယ် ရးဌာန 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန    
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(ဆ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန 

( ဇ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 အလပ်ရနှင့်အလပ်သမားဥပ ဒစစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန   

(စျ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ည) ဦးစီးမှူး အဖွဲ ဝ့င် 

 စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနခွဲ၊ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန 

 ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ်  

( ဋ) နြပည် တာ်ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဦးစးီဌာနမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန  

( ဌ) နြပည် တာ်ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 ကသ ရးဦးစီးဌာန 

( ဍ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန 

( ဎ) ဦးစီးဌာနမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစးီဌာန  

 ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ် 

(ဏ) ညန်ကား ရးမှူ း အဖွဲ ဝ့င် 

 အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရး၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန   

(တ) ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င် 

 နြပည် တာ်စည်ပငသ်ာယာ ရး ကာ်မတီ 

(ထ) ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င် 

 ြမန်မာနိင်ငအင်ဂျင်နီယာအသင်း 

( ဒ) ဦးစီးဌာနမှူ း အတွင်း ရးမှူး 

 စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန 

 ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ် 

( ဓ) ပါ မာက္ခ(ဌာနမှူး)  တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူ း 

 ဓာတ ဗဒဌာန၊ တာင်ငူတက္ကသိလ် 
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၂။ နြပည် တာ် ဓာတပစ္စည်းနငှ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ် ရး 

ကီးကပ် ရးအဖွဲ ၏့လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိငး်ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဓာတပစ္စည်းနှင် ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရာတွင် လိအပ် 

သာ စစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊  

( ခ) ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖဲွက့ သတ်မှတ်သည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ 

စည်းကမ်းများနှင့်အည ီ ဓာတပစ္စည်းနှင့ ် ဆက်စပပ်စ္စည်းများကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ြပုြပင်ြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းနှင့် 

ကိင်တွယ်အသးြပုြခငး် ရိှ၊ မရှိ သက်ဆိင်ရာ စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ိ စစ် ဆး စြခင်း 

နှင့် ကးီကပ်ြခင်း၊  

( ဂ) လိင်စင် လာက်ထားသည့်အခါတွင်လည်း ကာင်း၊ လိင်စင်ရရှိ ပီးသည့်အခါတွင ်

လည်း ကာင်း လူ၊ တိရ စ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ဘး 

အန္တရာယ်ထိခိက်မ မြဖစ်ပွား စရန ် ကိုတင်စီမကာကွယ်ထားြခင်း ရိှ၊ မရှိကိ 

ကီးကပ် ရးအဖဲွက့ြဖစ် စ၊ ကီးကပ် ရးအဖွဲ က့ စစ် ဆး ရးအဖွဲက့ိ တာဝန ်

ပးအပ်၍ြဖစ် စ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးမများြပုလပ် ပီး စစ် ဆး တွရ့ှိချက် အစီရင ်

ခစာကိ ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပြခင်း၊  

(ဃ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ ှ တငြ်ပလာသည့် ဓာတပစ္စည်းနှင့ ် ဆက်စပပ်စ္စည်းများဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး ဆာင်ရွက်ထားမအ ြခအ န စစ် ဆး 

တွရ့ှိချက်အစရီင်ခစာကိ ဗဟိ ကီးကပ် ရးအဖဲွသိ့ ့ဆက်လက်တင်ြပြခင်း၊  

( င) ဓာတပစ္စည်းနှင့ ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထိ တွ၍့ အလပ်လပ်ကိင် နသူများ၏ 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအတွက် လိင်စင်ရရှိသူများက လပ်ငန်းခွင်နင့်ှ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

( စ) သက်ဆိင်ရာ ဓာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းကိ စတင ်

လပ်ကိင်ြခင်းမြပုမ ီ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လြခုစိတ်ချမနှင့် ခနိင်ရည်ရိှမ 

တိက့ိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဆ) လိင်စင်ရရှိသူများနှင့် အလပ်လပ်ကိင် နသူများအား သက်ဆိင်ရာသင်တန်းများ 

ကိ တက် ရာက် ပီးသူြဖစ် စ ရး ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဇ) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ဗဟိကီးကပ် ရးအဖဲွထ့ အခါအား လျာ်စွာ တင်ြပ 

အစီရင်ခြခင်း၊ 
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 ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

 အမျိုးသားလတ် တာ်ရး 

 ြပည် ထာငစ်တရားလတ် တာ်ချုပ် 

 နိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

 ြပည် ထာငစ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်ရး 

 ြပည် ထာငစ် ရှ ့ နချုပ်ရး 

 ြပည် ထာငစ်စာရင်းစစ်ချုပရ်း 

 ြပည် ထာငစ်ရာထူးဝန်အဖဲွရ့း 

 ြမနမ်ာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

 အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး ကာ်မရှင်ရး 

 ြမနမ်ာနိင်ငအမျိုးသားလူအ့ခွင့်အ ရး ကာ်မရှင်ရး 

 

 




