
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် မနတလ ေးတိငုေ်းလေသကကီေးလေသနတရစမီံကိန်ေး ဥပလေ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ဥ်ပလေအမှတ် ၇။) 

၁၃၇၃ ခုနှစ် တလပေါင်ေးလပပည့််လ   ် ၁၂ ရ ် 

( ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရ ် ) 

နိေါန်ေး 

 ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပပည်လ  ငစ်ုသမမတပမန်မ န ုငင်လံတ ဖ်  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေပုေ်မ ၁၈၈ အရ 

အပ်နှင်ေး  ေးလသ  လုပ်ပ ုင်ခ င် ့်  ု   င့််သံုေးလ  ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်သည် 

ဤဥပလေ  ု ပပဋ္ဌ န်ေးလ ု ်သည်။ 

အခန်ေး(၁) 

အမည်နှင့််အဓပိပာယ်လ ာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပလေ  ု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေး ဥပလေဟု 

လခေါ်တ င်လစရမည်။ 

၂။ ဤဥပလေတ င်ပေါရှ လသ  လအ  ်ပေါစ  ေးရပ်မ  ေးသည် လဖ ်ပပပေါအတ ုင်ေး အဓ ပပ ယ်သ ်လရ  ် 

လစရမည် - 

 ( ) တိုင်ေးလေသကကီေး ဆ ုသည်မှ  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

 (ခ) တိုင်ေးလေသကကီေးအစိုေးရ ဆ ုသည်မှ  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့  ု ဆ ုသည်။ 

 (ဂ) လေသနတရစီမံကိန်ေး ဆ ုသည်မှ  သတ်မှတ်  ေးသည့်် အခ  န်  လအတ င်ေး တ ုင်ေးလေသက  ေး 

အတ ုငေ်းအတ အရ လူမှုစ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် ခ မှတ်လဆ ငရ်ွ ်လသ  

လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မ  ေးနှင့်် ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) ဦေးတည်ချက် ဆ ုသည်မှ  သတ်မှတ်  ေးသည့်် အဓ  လမ  မ်ှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

 (င) စီမံကိန်ေး ျာထာေးချက် ဆ ုသည်မှ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍမ  ေးအလ  ု် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်ရန် 

လဆ ငရ်ွ ်ရမည့်် အခ  ်အလ ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(စ) အစီအစဉ် ဆ ုသည်မှ  ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေး ပပည့််မ လရေးအတ  ် အလ  င်အ ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည့််လုပ်ငန်ေး၊ လုပ်ငန်ေးစဉ်အဆင့််ဆင့််  ု ဆ ုသည်။ 



၂ 

 (ဆ) အလပခခံနှစ် ဆ ုသည်မှ  နှစ်စဉ်တ ုေးတ ်မှုအလပခအလနမ  ေး  ု န ှုငေ်းယှဉ်န ုင်ရန် အလပခခံ 

သည့်် ခုနှစ်  ုဆ ုသည်။ 

(ဇ) ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  အလပခခံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်တ င် ပဖစ်လပေါ်လသ  

 နု်ပစစညေ်းနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ) နှစ်အ ိကု်လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  သ ်ဆ ုငရ် ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်အလ  ု် ပဖစ်လပေါ်လသ  

 ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ည) ကဏ္ဍ ဆ ုသည်မှ   ုတ်လပု်လသ   ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုအမ   ေးအစ ေးအလပေါ် 

အလပခခံ၍ ဖ  ွဲ့စည်ေး  ေးလသ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍမ  ေး  ု ဆ ုသည်။ ပပည်လ  ငစ်ုသမမတ 

ပမန်မ န ုင်ငတံ င် စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍ (၁၄) ဏ္ဍ ဖ  ွဲ့စည်ေးသတ်မှတ်  ေးသည်။ 

(ဋ) ကဏ္ဍကကီေး ဆ ုသည်မှ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍ (၁၄)ခု  ု လုပ်ငန်ေးသလဘ သဘ ဝ 

တူည မှုအလပေါ် အပု်စုဖ  ွဲ့စည်ေး၍ သတ်မှတ်ပခငေ်းပဖစ်သည်။ ယငေ်းလယ်ယ   ဏ္ဍက  ေး 

တ င် လယ်ယ ၊ သ ေးငေါေး၊ သစ်လတ  ဏ္ဍမ  ေး၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေးတ င် စ မ်ေးအင၊် 

သတတ နှင့်် တ င်ေး   ်ပစစည်ေး၊ စ ်မှုလ ်မှု၊ လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး၊ လဆ  ်လုပ်လရေး 

 ဏ္ဍမ  ေး၊ ဝန်လဆ ငမ်ှု  ဏ္ဍက  ေးတ င် ပ ုို့လဆ င်လရေး၊ ဆ ်သ ယ်လရေး၊ လင လရေး 

လ  ေးလရေး၊ လူမှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး၊ ငေှါေးရမ်ေးခနငှ့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု၊  ုန်သ ယ်မှု 

 ဏ္ဍမ  ေး ပေါဝငဖ်  ွဲ့စည်ေး  ေးပခင်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

အခန်ေး(၂) 

ဦေးတည်ချက် 

၃။ ဤဥပလေ၏ ဦေးတည်ခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 ( ) လ ်မှုလယ်ယ မှ စ ်မှုလယ်ယ သ ုို့  ူေးလပပ င်ေးန ုင်လအ င် က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

 (ခ) ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နံှမှုမ  ေး ဆ  လဆ င်သည့််အပပင် တ ုင်ေးရင်ေးသ ေး လုပ်ငန်ေးရှင်  

မ  ေး၏ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊  ုန် ုတ်လုပ်ငန်ေးမ  ေးလည်ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င် 

လဆ ငရ်ွ ် လရေး၊ 

(ဂ) ပည လရေး၊   န်ေးမ လရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး၊ လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်လရေး အစရှ သည့်် လူမှုစ ေးပ  ေး 

ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့််  ုန်သ ယ်မှု  ု တ ုေးပမ င့််လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 



၃  

(ဃ) ပပည်သူမ  ေးအလုပ်လ ်မ ့်နည်ေးပေါေးလစရန်အတ  ် အလုပ်အ  ုငအ်ခ င့််အလမ်ေးမ  ေး 

ဖန်တ ေးလပေးလရေး။ 

အခန်ေး(၃) 

စီမံကိန်ေး ျာထာေးချက် 

၄။ ပပည်လ  င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ်အစ ုေးရမှ ခ မှတ်လသ မူဝေါေမ  ေးနှင့််အည  လအ  ်ပေါ 

အတ ုငေ်း စ မံ  န်ေးလ    ေးခ  ်မ  ေး   ေးရှ လဆ င်ရွ ်သည် - 

( ) စ ေးပ  ေးလရေးတ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ ၇.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ် 

လစရန် နှင့်် အလပခခံနှစ်အလပေါ်အဆအ ေးပဖင့်် ၁.၁ ဆ ပဖစ်လပေါ်လအ င်လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

(ခ) လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး၏ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၂၉.၈ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၂၈.၆ ရ ခ ုင်နှုန်ေးသ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၂၇.၈ ရ ခ ုင်နှုန်ေးမှ ၂၈.၄ 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၄၂.၄ 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၄၃.ဝ ရ ခ ုင်နှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း အသ ေးသ ေးလပပ င်ေးလ ပဖစ်လပေါ်လစရမည်။ 

(ဂ) လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး၏တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၂.၈ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၁၀.၁ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး၏တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၈.၆ 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေး အသ ေးသ ေး တ ုေးတ ်လစရမည်။ 

(ဃ) လူလနမှုအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးလရေးနှင့်် အရငေ်းအနှ ေးမ  ေး တ ုေးတ ်ဖ ွံဲ့ဖဖ  ေးလရေးအတ  ် 

 ုန်သ ယ်မှု၊ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှုနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးပမ င့််လဆ င်ရွ ် ရမည်။ 

အခန်ေး(၄) 

ကဏ္ဍအ ိကု်မူဝါေ၊ ရည်မှန်ေးချက်နှင့်် ုပ်ငန်ေးစဉ် 

၅။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) သ ေးနှံမ   ေးလ  င်ေးမ   ေးသန်ို့မ   ေးလစ့်မ  ေး ုတ်လုပ်လရေး၊ 

  (၂) လလ့်  င့််ပည လပေးလရေး၊ 

  (၃) သုလတသနနှင့််ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး အလ  င်အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 



၄ 

  (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လယ်ယ  ဏ္ဍဆ ုင်ရ   န်ေးဂဏန်ေးမ  ေး မှန် န်လရေး၊ အ ူေးသပဖင့်် လပမက  ေး 

လပမပံုနှင့်် သ ေးနှံစ ု ်ဧရ ယ မ  ေး မှန် န်လရေး  ုလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

  (၂) မ   ေးလ  ငေ်း၊ မ   ေးသန်ို့စပေါေးလစ့်မ  ေး  ုတ်လုပ်သ  ေးရန်၊ 

  (၃) က ံ၊ ဝေါ၊ ဆ    သ် ေးနှံ၊ ပ မ   ေးစံုစသည့်် သ ေးနှံမ  ေးတ င်လည်ေး အ   ်လ  ငေ်း  

   မ   ေးမ  ေး လပပ င်ေးလ စ ု ပ်   ေးသ  ေးရန်၊ 

  (၄) စံပပစ ်မှုလယ်ယ    ်မ  ေး လဖ ် ုတ်သ  ေးရန်၊ 

 (၅) ဆည်လရလသ  ်ဧ မ  ေး အပပည့််အဝ လရလပေးလဝစ ု ်ပ   ေးန ုင်ရန်  တူေးလပမ ငေ်း  

  မ  ေးလခတ်မ  ပပည်လည်ပပ ပပငမ် မေ်းမံပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်၊ 

  (၆) သ ေးနှံစ ု ်စ မေ်းအ ေး တ ုေးတ ်လအ ငလ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၇) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ စ ု ်ပ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လလ့်  င့််သင်   ေးပခင်ေး  

   မ  ေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်၊ 

  (၈) လတ င်သူလယ်သမ ေးမ  ေးအတ  ် စ ု ်ပ   ေးစရ တ်လင လ  ေးမ  ေး  ုတ်လခ ေးလပေး 

   သ  ေးရန်။ 

 (ဂ)  လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လပမက  ေးလပမပံုနှင့်် လပမစ ရင်ေးမှန် န်လရေး၊ လပမတ ုင်ေးတ ၍ လပမပံုမ  ေး ုတ်လုပ် 

အသံုေးပပ န ုင်လရေးနှင့်် လတ င်သူတစ်ဦေးခ င်ေး စ ု ်ပ   ေးလုပ်  ုင်လ  ်ရှ သည့်် 

လုပ်   ်ဧရ ယ မ  ေးစ ရင်ေး လ   ်ယူလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု အ ူေးဦေးစ ေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၂) စပ်မ   ေးစပေါေးမ   ေးလစ့်  ုတ်လုပ်ပခင်ေး  ု တ ုေးတ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဧ (၁၀၀)စပ်မ   ေးစပေါေး မ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်သ  ေးန ုင်လရေး 

အတ  ် လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး၏ အင်အ ေး  ုရယူ၍ ဝန်က  ေးဌ န၏ လလ့်  င့်် 

လမ ေးပမြူ  ေးသည့်် ပည ရှငမ်  ေးနှင့််  ူည လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၃) လရလပမလေသနှင့််   ု ်ည လသ  သ ေးနှံမ   ေးမ  ေး၊ လရငတ်ေဏ်ခံစပေါေးမ   ေးမ  ေး၊ 

လတ င်လပေါ်ယ စပေါေးမ  ေး သုလတသန စမ်ေးသပ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

 



၅ 

 (၄) လတ င်သူပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လခတ်မ လယ်ယ သုံေးစ ်  ရ ယ   ုင်တ ယ် 

အသုံေးပပ နည်ေးသငတ်န်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၅) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ စ ု ်ပ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လလ့်  င့််သင ်  ေး 

ပခငေ်းမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည။် 

  (၆) သ ေးနှံစ ု ်စ မေ်းအ ေး (၁၈၄.၄၁)ရ ခ ုငန်ှုန်ေးရရှ လအ င် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၇) စပေါေးမ   ေးသန်ို့အဆင့််ဆင့်် ုတ်လုပ်သ  ေးမည့်် အစ အစဉ်အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် 

တ င် (RS) မ   ေးသန်ို့အပဖစ် စ ု ်ဧ  (၁၈.၅) ဧ  စမ်ေးသပ်စ ု ်ပ   ေးဖပ ေး မ   ေးလစ့် 

(၁၀၈၀)တငေ်း  ုတ်လုပ်သ  ေးမည်။ 

(၈) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး လေသဝမ်ေးစ ဖူလုံလစရန် ရညရ်ွယ၍် အ   ်နှုန်ေး 

လ  င်ေးလသ  ပုလ သ ယ် အ ူေးအ   ်တ ုေးစပေါေးမ   ေး  ု ဖမ  ွဲ့နယ် (၁၅) ဖမ  ွဲ့နယ် 

တ င် ဧ (၁၅၀) စ ု ်ပ   ေးသ  ေးမည်။ 

(၉) တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဧရ ဝတ ပမစ်၊ ေုဋ္ဌဝတ ပမစ်၊ လဇ ်ဂ  ပမစ်၊ ပန်ေးလလ င်ပမစ်နှင့်် 

အပခ ေးလသ  ဆည်၊  န်၊ ပမစ်လခ  င်ေးမ  ေး၏ လရအရင်ေးအပမစ်  ု အသုံေးပပ ၍ 

လ ပ်စစ် ပမစ်လရတင်(၃၆)ခု၊ ေ ဇယ်ပမစ်လရတင်(၄၆)ခု၊ ပမစ်လရတင်လုပ်ငန်ေးလပေါင်ေး 

(၈၂)ခုပဖင့်် အ    ေးပပ လ    ေးဧ  (၁၇၂၉၆၁) ဧ   ု ပပည့််မ လအ င် 

ပမစ်လရတင ်လုပ်ငန်ေးလဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၁၀) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်တ င် ဆည်လတ က်  ေး၊ လဇ ်ဂ  ၊ သစ်တ ် ုန်ေး၊  င်ေးတ ေး 

(လ ်ဝ ၊ လ ်ယ ၊ ပန်ေးလလ င)်  င်ေးတ ေးလ ်ဝ လပမ ငေ်းမက  ေး၊ စမံုလရ  န်ေး 

တမ ံ စသည်တ ုို့၏ လရလသ  ်စနစ် ပပန်လည်ပပ ပပငပ်ခငေ်း လုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် 

လ    ်တလံေုး ငေါန်ေးဇ န် ဧရ ဝတ   မ်ေးပတ်တ  (အ ေ -၁၀၆၀၀ မ ှ ၁၈၆၀၀ 

  ) တ ဖ ုို့ပခငေ်း လုပ်ငန်ေး  ု အ နဒ ယလခ ေးလင ပဖင့်် လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

၆။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သ ေးငေါေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမှ  ငေါေးနှစ်စ မံ  န်ေး ဦေးတည်ခ  ်မ  ေးအရ သတ်မှတ်  ေးသည့််စ မံ  န်ေးပ မနှစ်  

  (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ခုနှစ် လ    ေးခ  ်မ  ေး  ု ပပည့််မ လအ င် လဆ င်ရွ ်လရေးပဖစ်သည်။ 

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တ င် အသ ေး ုတ်လပု်မှု  ု အလပခခံနှစ်၏ (၈.၃) 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ ဥ ုတ်လုပ်မှု   ု အလပခခံနှစ်၏(၇.၈)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ ငေါေးပုဇ န် ုတ်လပု်မှု  ု 

အလပခခံနှစ်၏ (၁.၁) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်လစရမည်။ 



၆ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) အသ ေး ဏ္ဍ တ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် မ   ေးလ  င်ေးမ   ေးသန်ို့ တ ရစဆ န်မ  ေး 

လမ ေးပမြူန ုငရ်န် ပပည်တ ငေ်းပပည်ပ အရငေ်းအနှ ေးနှင့်် နညေ်းပည မ  ေး ရယူ 

လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းနှင့်် လမ ေးပမြူလရေးလခ ေးလင ရရှ န ုင်လရေး  ူည လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၂) တ ရစဆ န် ူေးစ ်လရ ဂေါမ  ေး  ု     ယ်  န်ေးခ  ပ်န ုင်ရန် န ုင်ငတံ   အဖ  ွဲ့ 

အစည်ေးမ  ေးနှင့်် ပူေးလပေါငေ်းလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၃) ဌ နပ ုင် အ    ေးအပမတ်မရန ုင်သည့်် လမ ေးပမြူလရေးခခံမ  ေးအ ေး လုပ်ငန်ေးလလ  ့်ခ ၍ 

အ    ေးအပမတ်လသခ  သည့်် လမ ေးပမြူလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် တ ုေးခ  ွဲ့လဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်။ 

(၄) ပ  ေးရည်နှင့်် ပ  ေး   ်ပစစည်ေးမ  ေး တ ုေးတ ် ုတ်လုပ်လရေးနှင့်် ပ  ေးရည် 

တ ုေးတ ် ုတ်လုပ်လရေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၅) ငေါေးမ   ေးမ  ေး ခ န်လှပ်၍ ဖမ်ေးဆ ေးလရေး  ုအလပခခံလသ  လမ ေးပမြူလရေးစနစ်ပဖင့်် 

ငေါေးလမ ေးပမြူသ  ေးမည်ပဖစ်ဖပ ေး ငေါေး ုတ်လုပ်မှု တ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် ပမစ်လခ  င်ေး 

လရပပငမ်  ေးအတ ငေ်း ငေါေးမ   ေး စ ု ် ည့််မှုလုပ်ငန်ေးအ ေး တ ုေးခ  ွဲ့ လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆) ငေါေးပုဇ န်တ ုေးတ ် တု်လုပ်န ုင်လရေး ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးအ ေး  ူည ပံ့်ပ ုေး၍ 

တ န်ေးအ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၇) လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးအတ  ် တစ်ပ ုင်တစ်န ုင်ဟင်ေးစ ေးမှ စ ေးပ  ေးပဖစ် 

လမ ေးပမြူလရေး အစုအဖ  ွဲ့မ  ေးအပဖစ်သ ုို့ တ ုေးခ  ွဲ့ဖ  ွဲ့စည်ေးပခငေ်း၊ လပေါင်ေးစည်ေး လယ်ယ  

မ  ေး  ု တ ုေးတ ်လဆ င်ရွ ်ပခင်ေးပဖင့်် လ  ေးလ ်လနပပည်သူမ  ေးအတ  ် 

မ သ ေးစု အပ ုဝင်လင  ရရှ လစလရေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

၇။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သစ်လတ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) လရ၊ လပမ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  ငန်ှင့်် ဇ ဝမ   ေးစံုမ   ေး   မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ် 

လရေး၊ သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခငေ်းနှင့်် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး 

တည်လ  င်ပခငေ်းပဖင့်် ရ သ ဥတုမ တလစဖပ ေး စ ု ်ပ   ေးလရေး  ု အလ   ်အ ူ 

ပပ လစလရေး၊ လ  ေးလ ်လနပပည်သူတ ုို့၏ အလပခခံ သစ်လတ    ပ်စစည်ေး လ ုအပ် 

ခ  ်မ  ေး ပဖည့််ဆည်ေးလပေးလရေး၊ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့််  

 



၇ 

   သစ်လတ မ  ေး အုပ်ခ  ပ်လုပ်  ုင်မှုတ ု ို့တ င် ပပည်သူအမ  ေး ပူေးလပေါင်ေးပေါဝင် 

လဆ ငရ်ွ ်လ လစလရေး၊ 

(၂) သစ်နှင့်် အပခ ေးသစ်လတ    ်ပစစည်ေးမ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ်  ုတ်ယူသုံေးစ   

န ုငလ်ရေး၊ 

  (၃) သစ်လတ သယံဇ တမ  ေး  ုတ်ယူသုံေးစ  ရ တ င ်အလလအလ င့််နည်ေးပေါေးဖပ ေး သစ်  

   အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးတ ်ပဖစ်  န်ေး လပေါ်လပေါ ်လ လစလရေး၊ 

(၄) သစ်လတ  ဏ္ဍ စ မ်ေးလဆ င်ရည် တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ် န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခငေ်းပဖင့်် တစ်ဖ ်မလှည်ေး 

လရရှည် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်မှုမ  ေးရရှ လရေး အလ  င်အ ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်မည်ပဖစ်သည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၂) က   ေးဝ ုင်ေး/က   ေးပပင်    ယ်လတ မ  ေး၊ သဘ ဝနယ်လပမမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖ  ွဲ့စည်ေး 

သတ်မှတ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

  (၃) လေသအတ င်ေးရှ  သဘ ဝလတ ခခံမ  ေး  ု ပပ စု  န်ေးသ မ်ေးသ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၄) လရလဝလရလ လေသမ  ေး   န်ေးသ မ်ေးရန်နှင့််ဆည်လပမ ငေ်းတ တမံမ  ေး လရရှည် 

တည်တံ့်လစလရေးအတ  ် လရလဝလရလ စ ု ခ်င်ေးမ  ေး တည်လ  င်သ  ေးမည် ပဖစ် 

သည်။ 

(၅) လေသစ မ်ေးလန်ေးစ ုပပည်လရေးအတ  ် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  င် 

  န်ေးသ မ်ေးသ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၆) လေသအတ င်ေးရှ  လတ င်စဉ်လတ င်တန်ေးမ  ေး စ မ်ေးလန်ေးစ ုပပည်လ လစလရေး 

အတ  ် စ မံခ  ်ပဖင့်် လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၇) သဘ ဝလတ မှ သစ် ုတ်လပု်မှုအ ေး ပဖည့််စ  ်လပေးန ုငလ်ရေးအတ  ် စ ေးပ  ေးလရေး 

စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  ငသ်  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၈) သဘ ဝလတ မ  ေးမှ  ငေ်း ုတ်ယူသုံေးစ  မှု  ု လလ  ့်ခ န ုငလ်ရေးအတ  ်  င်ေး 

အစ ေး အပခ ေးလလ င်စ သံုေးစ  လရေး  ု ဦေးတည်လ  ် စ မ်ေးအ ေးပမ င့််မ ေးဖ ုမ  ေး၊ 

လလ ငစ် လတ င့််မ  ေးနှင့်် စ ု ်ပ   ေးလရေး စ န်ို့ပစ်ပစစညေ်းမ  ေး တ ုေးပမ င့််သုံေးစ   

လ လရေး  ု စညေ်းရံေုးလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည် ပဖစ်သည်။ 



၈ 

 (၉) လေသတ င် လပမဆ လွှ တ ု ်စ ေးပခင်ေး၊ လပမအဆင့််အတန်ေး န မ့််  ပခငေ်းမှ 

    ယ်န ုင်လရေးအတ  ် နုန်ေးတ ေးဆည်ငယ်မ  ေး တည်လဆ  ်သ  ေးရန်နှင့်် 

လ  ေးလ ်ပပည်သူ လသ  ်သုံေးလရဖူလံလုစလရေးအတ  ် လရ န်ငယ်မ  ေး 

တူေးလဖ ်သ  ေးမည် ပဖစ်သည်။ 

(၁၀) လ  ေးလ ်ပပည်သူမ  ေး၏ အလပခခံသစ်လတ    ပ်စစည်ေး လ အုပ်ခ  ်မ  ေး 

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးန ုင်လရေးအတ  ် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး၊ လေသခံပပည်သူ 

အစုအဖ  ွဲ့ပ ုင ်သစ်လတ မ  ေး တည်လ  င်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

 (၁၁) နှစ်စဉ် လူ ုလှုပ်ရှ ေးမှုပဖင့်် သစ်ပင်မ  ေးစ ု ်ပ   ေးန ုငလ်ရေးအတ  ် ပ   ေးပင်မ  ေး 

ပဖန်ို့လဝလပေး မည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၂) သစ်လတ   န်ေးသ မ်ေးမှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် ပပည်သူအမ  ေး ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင်လ  

လစလရေးအတ  ် ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၃)  ျွန်ေးနှင့်် သစ်မ မ  ေး  ု နှစ်စဉ်လတ    ်အလပေါ်အလပခခံ၍ စ စစ် ုတ်လုပ် 

သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၄) သစ်မဟုတ်သည့်် အပခ ေးသစ်လတ    ်ပစစည်ေးမ  ေး  ု စ မံ  န်ေး လ    ေး 

ခ   ်လဘ င်အတ င်ေးမှ  ုတ်ယူသုံေးစ  လစမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၅) လခတ်မ စ ်ယနတရ ေးပဖင့်် သစ် ုတ်လရေးအငအ် ေး တ ုေးပမ င့််သ  ေးရန်နှင့်် သဘ ဝ 

ပတ်ဝန်ေး  င်နှင့်် လ  ု်လလ  ည လ  ပဖစ်သည့်် ဆငပ်ဖင့်် သစ် ုတ်နည်ေးစနစ်  ု 

ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၆) သစ် ုတ်လမေ်းမ  ေး လဖ  လ်ုပ်လရေးနှင့်် သယ်ယူပ ိုု့လဆ င်လရေးနည်ေးစနစ်မ  ေး 

လ  င်ေးမ န်လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၇) သစ်မ ုတ်မ နှင် ့် သစ် ုတ်ဖပ ေး  လ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င် အ    ေး 

သ ်လရ  ်မှုအ ေး လလ့်လ ဆန်ေးစစ်ဖပ ေး သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်မှု 

သ ်သ လစလသ  သစ် ုတ်နညေ်းမ  ေး  ု လ  ု်နာလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည် ပဖစ် 

သည်။ 

(၁၈) လရ င်ေးတန်ေးဝင်သစ်မ   ေးနှင့််အတူ လူသုံေးနည်ေးသစ်မ   ေးမ  ေး  ု တ  ဖ  ်ုတ်လုပ် 

သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၉) သစ်တစ်ပင်လံေုး အသုံေးခ န ုင်လရေးနှင့်် သစ်မ   ေးစံုအသုံေးပပ န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 



၉ 

(၂၀) န ုငင်ပံ ုငန်ှင့်် ပုဂဂလ  ပ ုငအ်ခန်ေးတ င် သစ်အလပခခံစ ်မှုလပု်ငန်ေး ဟန်ခ  ် 

ည ည  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေး တ ုေးတ ်လ လစရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၁) သစ်အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် လ အုပ် 

လသ  သစ်လံုေး ုန်  မ်ေးရရှ လစလရေး စ မံလဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

 (၂၂) ဖ ်စပ်၊ ပုဂဂလ   သစ်အလပခခံစ ်ရံမု  ေးအတ  ် လ အုပ်လသ  သစ်လံေုး၊ 

ခ  သ ေး  ုန်  မ်ေးမ  ေး လရ င်ေးခ လပေးသ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၂၃) သစ်အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေး     ်ုန်အမယ်သစ်မ  ေး  ုတ်လုပ်မည့််စ ်ရံ၊ု 

အလုပ်ရံသုစ်မ  ေး လပေါ်  န်ေးလ သည်နှင့််အမ  ပပည်တ င်ေးအလုပ်သမ ေးမ  ေး 

အတ  ် လခတ်မ နည်ေးပည သစ်မ  ေး ရရှ လ လစရန် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည် 

ပဖစ်သည်။ 

(၂၄) လူသုံေးနည်ေးသစ်မ  ေး  ု နည်ေးပည သစ်မ  ေး အသုံေးပပ ၍ အဆင့််မ   ုန်လခ  မ  ေး 

 ုတ်လုပ်ဖပ ေး ပပည်ပလ ေး   ်သ ုို့ တငပ် ုို့လရ ငေ်းခ န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၂၅) သစ်လတ  ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် ပံုမှန်လုပ်ငန်ေးခ င်သငတ်န်ေးမ  ေး 

အပပင် ဘ သ ရပ်ဆ ုင်ရ သင်တန်ေးမ  ေး  ု လ အုပ်ခ  မ်  ေးနှင့််အည  ဖ င့််လှစ် 

ပ ုို့ခ သ  ေးရန်၊ ပပည်တ င်ေး/ ပပည်ပသငတ်န်ေးမ  ေး၊ အလုပ်ရုံလဆ ေးလန ေးပ  မ  ေး၊ 

အစည်ေးအလဝေးမ  ေးသ ုို့ ဝန် မေ်းမ  ေးအ ေး လစလွှတ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

၈။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ မ်ေးအင ်ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စ မ်ေးအင်အရငေ်းအပမစ်မ  ေးပဖစ်သည့်် လရနံစ မ်ေး တ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေး 

က   ေးပမ်ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂) စ မ်ေးအငဆ် ုငရ်   စစရပ်မ  ေး   ု လေသတ င်ေးသ ်ဆ ုင်ရ  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးနှင့်် 

ပူေးလပေါငေ်း လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  လရနံစ မ်ေး ုတ်လုပ်မှု  ု ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်   ် ၁၇.၇ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး 

လလ  ့်နည်ေး  ုတ်လုပ်မည်ပဖစ်သည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 



၁၀ 

 (၁) လရနံတ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်လရေး  ု ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် ပူေးလပေါင်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၂) လရနံတ င်ေးသစ်မ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ သည့််နည်ေးတူ လရနံတ င်ေးလဟ င်ေးမ  ေး  ု 

 ုတ်လုပ်မှု လလ  ့်နည်ေးပခငေ်းအနည်ေးဆံုေးပဖစ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 

(၃) လရနံ ုတ်လုပရ် တ င ် သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ် န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု အလလေး  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၉။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် တ ငုေ်းလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သတတ နှင့််တ င်ေး   ်ပစစည်ေးမ  ေး 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ဓ တ်သတတ မ  ေးအ ေး လခတ်မ နည်ေးပည မ  ေးပဖင့်် အဆင့််ပမ င့််တင၍် လလလ င့်် 

ဆံုေးရံှုေးမှု အနည်ေးဆံုေးနှင့်် အရည်အလသ ေးပပည့််မ စ   ုတ်လုပ်န ုင်လရေးသ ုို့ လရှေးရှု 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂) ပုဂဂလ  ပ ုင ်ဏ္ဍပမင့််မ ေးလရေးနှင့်် တ ုင်ေးရငေ်းသ ေးလုပ်ငန်ေးရှင် ဓ တ်သတတ  

 ုတ်လုပ်သူမ  ေး   န်ေး  ေးတ ုေးပ  ေးလ လရေး အ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃)   ယ်ပပန်ို့  န်ေး  ေးလ သည့်် လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးနှင့််အည  ဓ တ်သတတ  

 ုတ်လုပ်မှုနှင့်် လ    ်မ  ်ရတနာလ ေး   ်မ  ေး ပပည်တ င်ေး၌ အလပခ 

ခ ုင်မ လပေါ်လပေါ ်ဖပ ေး   ု ်သင့််သည့်် လ ေးနှုန်ေးမ  ေးရရှ လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ ငရ်ွ ် 

လရေး၊ 

(၄) ဓ တ်သတတ သယံဇ တပစစည်ေးမ  ေး သုံေးစ  ရ တ င် ပပည်ပမတှင်သ ငေ်းရသည့်် 

ဓ တ်သတတ မ  ေး  ု ပ ုမ ု ုတ်လုပ်အစ ေး  ေုးန ုင်လရေး၊  

(၅) ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် လရလပမသဘ ဝနှင့်် ပတ်ဝန်ေး  င ်   ခ ု ် 

ယ ုယ ငေ်းပ  ်စ ေးမှု မရှ လစလရေး အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) နှစ်စဉ်စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေးလအ င်ပမငလ်ရေးအတ  ် လပမလပေါ်လပမလအ  ် 

သယံဇ တ ဓ တ်သတတ မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ  ုတ်လပု်ဖပ ေး အမ   ေးသ ေးဝငလ်င  

တ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် အလ   အ် ူပပ  လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 



၁၁ 

 (၂) န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးဦေးတည်ခ  ်နှင့််အည  ဓ တ် ဓ တ်သတတ  ဏ္ဍနှင့်် 

လရရှည်စ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ပံ ုငစ် ်ရံု၊ အလုပ်ရုံနှင့်် သတတ  

တ င်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ  ပ ုင် အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ ပမ င့််တင ်ူေးလပပ ငေ်း၍ အ    ေးရှ စ   

ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၃) ပုဂဂလ ပ ုင် ဓ တ်သတတ မ   ေးစံု  ုတ်လုပ်လရေး ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလစရန် ဓ တ်သတတ  

 ုတ်လပု်ရ တ င ် လခတ်မ နည်ေးစနစ်မ  ေးအသုံေးပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် လ ုအပ်လသ  

အဆင့််ပမင့််နည်ေးပည မ  ေး ပံ့်ပ ုေးပခငေ်းနှင့်် လုပ်ငန်ေးသုံေးလခတ်မ ပစစည်ေးမ  ေး ပံ့်ပ ုေး 

 ူည ပခငေ်းစသည့််လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးပမ င့််လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၄) န ုငင်လံတ ်အတ င်ေး၌ လ    ်မ  ်ရတနာလ ေး   ် ပဖစ်  န်ေးလပေါ်လပေါ ်၍ 

လရရှည်တည်တံ့်ခ ုငဖ်မ လစရန်   န်ေးသ မ်ေးဖပ ေး န ုငင်လံတ ်အတ  ် န ုငင်ံပခ ေး 

သုံေးလင နှင့်် ပပည်တ ငေ်းသံေုးလင မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ လပေးန ုငလ်ရေးနည်ေးလမ်ေးမ  ေး 

ရှ လဖ လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) သတတ  ဏ္ဍနှင့်် န ုင်ငလံတ ၏်စ ေးပ  ေးလရေး လရရှည်ဖ ွံဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ံပ ုင် 

စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံ ုနှင့်် သတတ တ င်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ  ပ ုင်အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ 

 ူေးလပပ င်ေး၍ အ    ေးတူ ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်အရ အတတ်ပည နှင့်် အရငေ်းအနှ ေးမ  ေးဖ တ်လခေါ်၍ 

ဖ ်စပ ်သတတ တ ငေ်းမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖ င့််လှစ်န ုင်လရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) လပမလပေါ်လပမလအ  ်သယံဇ တမ  ေး  ု ပ ုမ ုတ ုေးတ ် တု်လုပ်ဖပ ေး အမ   ေးသ ေး 

ဝငလ်င တ ုေးတ ်လစရန် စ မံလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄) အ    ေးတူလုပ်  ုငလ်သ  သတတ တ င်ေး၊ စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံမု  ေးအ ေး သတတ တ င်ေး 

ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေမ  ေးနှင့််အည  က  ေး  ပ်စ မံ  ပ်  လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၅) ခ င့််ပပ မ န်ို့ ခ မှတ်လပေး  ေးလသ  ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး  န ုင်ငလံတ ်သ ုို့ 

လပေးသ င်ေးရမည့်် အခ န်အခမ  ေးအ ေးလံေုး အပပည့််အဝရရှ လရေး တ န်ေးအ ေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၆) န ုငင်လံတ ်အတ  ် န ုင်ငပံခ ေးသုံေးလင နှင့်် ပပည်တ ငေ်းသံေုး  ပ်လင မ  ေး တ ုေးတ ် 

ရရှ လစရန် လ    ်မ  ်ရတနာပပပ    ငေ်းပ လရ င်ေးခ န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 



၁၂ 

၁၀။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စ ်မှု ဏ္ဍမ  ေးတ င် ပ ုမ ုတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် စ မ်ေးအင်အ    ေးရှ  

  လရ  ်စ   သုံေးစ  သ  ေးလရေး တ န်ေးအ ေးလပေး လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) လယ်ယ စ ု ်ပ   ေးလရေး  ုအလပခခံလသ  စ ်မှုန ုငင်အံပဖစ်  ူေးလပပ င်ေးလရေး  ု 

ဆ ်လ ်က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) စ ်မှုလ ်မှု ုန်စည်မ  ေး  ု ပပည်တ ငေ်းတ င် ပ ုမ ုသုံေးစ  လ လရေးနှင့်် ပပည်ပသ ုို့ 

  ယ်  ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ တင်ပ ု ို့န ုင်လရေးအတ  ် အရည်အလသ ေးပမင့််မ ေးသည့်် 

 ုတ် ုန်မ  ေး တ ုေးပမ င့်် ုတ်လပု်လရေး၊ 

(၄) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍပ ုမ ုဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် နညေ်းပည ၊ အတတ် 

ပည ၊ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှုမ  ေး  ု ဖ တ်လခေါ်ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၅) စ ်မှုလုပ်ငန်ေးနယ်ပယ်တ င်  ုတ်လုပ်နည်ေးစနစ်နှင့်် အလတ ွဲ့အက ံ မ  ေး  ု 

သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် လပေါင်ေးစပ်မှုမှ အဆင့််ပမင့််နည်ေးပည ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ် 

လရေးနှင့်် နညေ်းပည  အဆင့််ပမင့််လူစ မေ်းအ ေးအရင်ေးအပမစ်မ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် 

ပဖစ်  န်ေးလရေး၊ 

(၆) ပပည်သူလူ ု၏ စ ေးပ  ေးလရေးနှင့််လူမှုလရေးဘဝ တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးရန်အတ  ် 

အလုပ်အ  ုင ်အခ င့််အလမေ်းမ  ေး လပေါ်လပေါ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏ အသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ပ ုမ ုပမ င့််တငရ်မည်။ 

(၂) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏ အသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ ်

   ်(၁၆.၃)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန် လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စ ်မှု ဏ္ဍနှင့််စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်ရန်အလ ိုု့ငေှါ န ုငင်ပံ ုငစ် ်မှု 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ   ဏ္ဍနှင့်် ပူေးလပေါငေ်းပခင်ေးနည်ေးလမ်ေး၊ ပုဂဂလ   ဏ္ဍသ ုို့ 

စနစ်တ  လွှ လပပ င်ေးလပေးပခငေ်းနည်ေးလမ်ေးမ  ေး   ု   င့််သုံေး၍ န ုငင်ံပ ုင် ဏ္ဍ  ု 

ပဖည်ေးပဖည်ေးပခငေ်း လလ  ့်ခ သ  ေးဖပ ေး လ ေး   ်လ အုပ်သည့််  ုတ် ုန် ပစစည်ေး 

မ  ေး   ုအရည်အလသ ေးပပည့််မ စ    ုတ်လုပ်သ  ေးမည်။ 



၁၃ 

   (၂) လလလ င့််ဆံုေးရံှုေးမှုနည်ေးပေါေးလရေးအတ  ် စနစ်တ  စ မံခန်ို့ခ  သ  ေးမည်။ 

(၃) န ုငင်ပံခ ေးရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှု စ ်မှုနညေ်းပည နှင့်် စ မံခန်ို့ခ  မှုအတတ်ပည မ  ေး 

စ ေးဝင ်လ လစလရေး တ ုေးပမ င့််လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၄) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် န ုငင်လံတ န်ှင့်် ပုဂဂလ   

စ ်မှု လုပ်ငန်ေးရှငမ်  ေး အဆ ်အစပ်မ မ ပဖင့်် အပပန်အလှန်ည  န ှုငေ်း လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

  (၅) လယ်ယ အလ   ်အ ူပပ  စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ ူလ  င်မည်။ 

(၆) ပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု မ  ခ ု ်လစသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးအပဖစ် 

  ပ်မတ် စစ်လဆေးသ  ေးမည်။ 

၁၁။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုေးတ ် တု်လပု်လ န ုငမ်ည့်် လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး  ု တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး 

လ ်ခံ ပ ုို့လွှတ်လပေးမည့်် ပင်မဓ တ်အ ေးခ  ရံုမ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်လရေး၊ 

(၂) ပင်မဓ တ်အ ေးလပေးစနစ်မှ အလှမ်ေး   လဝေးသည့်် လ  ေးလ ်လေသမ  ေးတ င် 

ပပည်သူလူ ုမ ှ ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင်မှုပဖင့်် ဇ ဝလလ င်စ   ့်သ ုို့လသ  ပပန်လည် 

ပပည့််ဖဖ  ေးဖမ စ မ်ေးအင်သုံေး ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်မ  ေး တပ်ဆင်သုံေးစ  လ လစလရေး 

နညေ်းပည နှင့်် မူဝေါေပ ုငေ်းဆ ုင်ရ  အ ူအည မ  ေး ပံ့်ပ ုေးလပေးလရေး၊ 

 (၃) ဓ တ်အ ေးစနစ်မှ လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေး မလရ  ်ရှ လသေးလသ  အရပ်လေသမ  ေး 

တ င် အလသေးစ ေးလရအ ေးလ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံမု  ေးနှင့်် ေ ဇယ်ဓ တ်အ ေး 

လပေး စ ်မ  ေးပဖင့်် လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေးလ ုအပ်ခ  ်မ  ေး ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန်၊ 

ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်မ  ေး၏ က ံ့်ခ ုင်မှု  ု  န်ေးသ မ်ေး၍ စ ်စ မ်ေးအ ေးပပည့််လည်ပတ် 

 ုတ်လုပ်လရေး၊ 

(၄) ဓ တ်အ ေးစနစ်အတ င်ေး လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ုတ်လုပ် ပ ုို့လွှတ် ပဖန်ို့ပဖြူေးသုံေးစ   

လနလသ  လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး၏ အရည်အလသ ေး  ု စံခ  န်စံညွှန်ေးနှင့််အည  

သတ်မှတ်  ေးလသ  ဗ ုို့အ ေးနှင့်် က  မ်နှုန်ေးပပည့်် တည်ဖင မ်စ  ရှ လစဖပ ေး ဓ တ်အ ေး 

ပပတ်လတ  မ်ှု၊ ဓ တ်အ ေး လပ   ်ဆံုေးမှု အနည်ေးဆံုေးပဖင့်် ပ ုို့လွှတ်န ုငလ်ရေး။ 

 



၁၄ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  စ မံ  န်ေး  လအတ င်ေး ဓ တ်အ ေးလ ငုေ်းနှင့်် ဓ တ်အ ေးခ  ရံုမ  ေး၊ 

ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံုမ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့ အလ  င်အ ည်လဖ  ် တည်လဆ  ်သ  ေးမည် ပဖစ် 

သည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ပမန်မ ့်လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေးလုပ်ငန်ေးမှ ၂၃၀ လ ဗ   

လပမ  ်ပပင ် ဓ တ်အ ေးခ  ရုံ(၁)ရုံ တည်လဆ  ်လနဖပ ေး စ ်မှုဇုန်(၂)နှင့်် 

လ    ်ဆည်လတ င်လတ တ် င် ပင်မဓ တ်အ ေးခ  ရုံသစ်(၂)ရံု  ု အင်အ ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

(၂) လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေးသုံေးစ  မည့်် အမ  ေးပပည်သူမ  ေး ဓ တ်အ ေးအပပည့််အဝရရှ  

လစလရေးအတ  ် မနတလလေးခရ ငုတ် င် ၃၃/ ၁၁ လ ဗ    ပဆ်င့််ခ  ရံု(၂)ရုံ 

တည်လဆ  ်လ  ် ရှ ဖပ ေး စဉ့်် ူေး၊ လ ်ပံလ၊ှ  ူမ ၊ စဉ့််  ငုဖ်မ  ွဲ့မ  ေးတ င် ၃၃ 

လ ဗ  ခ  ရံအုသစ်မ  ေး တည်လဆ  ်သ  ေးမည်ပဖစ်သည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ဆ ်သ ယ်သ  ေးလ မှု လ ငပ်မန်လစရန်အတ  ် လမေ်းမ  ေးအသစ်လဖ  ်လုပ် 

လရေး၊ 

(၂) န ုငင်လံတ ်မှခ မှတ်  ေးလသ  လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ န မ်ေးပေါေးမှု 

လလ  ့်နည်ေး ပလပ   လ်ရေးလုပ်ငန်ေးစဉ်(၈)ရပ်   ုအလ   ်အပံ့်လ  င်ေး ပဖစ်လစ 

မည့်် တ ုငေ်းလေသက  ေးတစ်ဝန်ေး ဖမ  ွဲ့ပပဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးမူဝေါေမ  ေးနှင့်် ဖမ  ွဲ့ပပ မဟ ဗ ြူဟ  

မ  ေး ခ မှတ်လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) တ ုင်ေးလေသက  ေးတစ်ဝန်ေးလံေုးရှ  ပပည်သူမ  ေး၏ အလပခခံလ ုအပ်ခ  ပ်ဖစ်လသ  

စ ေးဝတ်လနလရေး အလရေးသုံေးပေါေးတ င် လနလရေးအတ  ် လဘေး ငေ်းလံုခခံ  စ တ်ခ  

ရလသ  အ မ်ရ မ  ေးနှင့်် ဖမ  ွဲ့ပပမ  ေးစနစ်တ   ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလ လရေးအတ  ် အဓ    ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးတစ်ဝန်ေးလံေုးရှ  ပပည်သူမ  ေး၏ လန  ငုမ်ှုအခ င့််အလမ်ေးမ  ေး 

အစဉ်တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလ လရေးနှင့်် လူမှုစ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးမှုရရှ လရေးအတ  ်  

 



၁၅ 

ဖမ  ွဲ့ပပမ  ေး စနစ်တ  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးဖပ ေး ပပည်သူမ  ေး၏ စ ေးပ  ေးလရေးတ ုေးတ ် လ  င်ေးမ န် 

ရန်အတ  ် အလုပ်အ  ုငအ်ခ င့််အလမ်ေးမ  ေး ရရှ လစရန် စ ်မှုဇုန်မ  ေး စ မံ  န်ေး 

လရေးဆ  တညလ်ဆ  ်ပခငေ်း၊ အ ူေးစ ေးပ  ေးလရေးဇုန်မ  ေး လဖ  ်ုတ်ရန် စ မံ  န်ေး မ  ေး 

လရေးဆ  ပခင်ေး စသည့််လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) ဖမ  ွဲ့ပပနှင့််လ  ေးလ ်လေသမ  ေး စနစ်တ  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး အ မ်ရ  ဏ္ဍ 

စနစ်တ   ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့်် လန  ငုမ်ှုအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးလ လစလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မနတလလေးဖမ  ွဲ့၏ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်မှုအလ ေးအလ မ  ေး၊ န ုငင်လံတ မ် ှ ခ မှတ်  ေး 

လသ  လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ မ  လတမှု လလ  ့်နညေ်း ပလပ   ်လရေး 

တ ုို့အတ  ် အလ   ်အပံ့်လ  င်ေး ပဖစ်န ုငလ်ပခတ ုို့  ု ဆန်ေးစစ်ပခငေ်းမ  ေးအ ေး 

နညေ်းပည  အ ူအည  ရယူလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့သ ုို့ ဖမ  ွဲ့ပပနှင့်် လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေး၊ အ မ်ရ ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေး 

ဆ ုငရ်  လ အုပ်သည့််အ ူအည မ  ေး  ု ပပည်လ  ငစ်ုအစ ုေးရ ံမှ ဆ ်လ ် 

ရယ ူလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 (၁) လလလ   ငေ်းလ ုင်ေးမ  ေး၊ လလဆ ပ်မ  ေးအ ေးန ုင်ငတံ  အဆင့််မ  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ် 

လစလရေးနှင့်် မ ုေးလလဝသနှင့်် ဇလလဗေဆ ုင်ရ  သဘ ဝလဘေးအနတရ ယ်မ  ေး 

    ယ်လပေးန ုင်ရန် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) အပခ ေးစ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍမ  ေး၏ တ ုေးခ  ွဲ့ ုတ်လုပ်မှုနှင့်် လူမှုလရေးလ အုပ်ခ  ် 

အလပေါ် အလပခခံ၍ ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးစ မ်ေးရည်  ု ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် 

ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးယ ဉ်မ  ေး အစ ေး  ေုးရန်၊ အငအ် ေးတ ုေးခ  ွဲ့ရန်၊ အလပခခံ အလဆ  ် 

အဦမ  ေး  ုလည်ေး လ ု ်လလ  ည လ   ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် အဆင့််ပမ င့်် 

ပခငေ်း၊ တ ုေးခ  ွဲ့ပခငေ်း၊ အသစ်တည်လဆ  ်ပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) ပ ု ို့လဆ င်လရေး ဏ္ဍတ င် လခတ်နှင့််အည  နည်ေးပည တ ုေးတ ်လ  ်ရှ ရ  

လူူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး အစ အမံမ  ေး  ု တ ုေးခ  ွဲ့ 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 



၁၆ 

 (၄) ရ  ေးပ ုို့လဆ င်မှုစနစ်တ င် ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးစ မ်ေးရည်ပမင့််တ ်လ လရေး လဆ င်ရွ ် 

လရေး၊ 

(၅) ယ ဉ်အနတရ ယ် လမေ်းအနတရ ယ်  င်ေးရှင်ေးလရေးနှင့်် သယ်ယူပ ိုု့လဆ ငလ်ရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေ၊ လုပ် ံုေး 

လုပ်နည်ေးမ  ေးနှင့််အည  လဆ င်ရွ ်၍ စနစ်တ  က  ေး  ပ်  ပ ် လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လရလ   င်ေး၊ လလလ   ငေ်းပဖင့်် ခရ ေးသည်နှင့်် ုန်စည်ပ ိုု့လဆ င်မှုပမ ဏအ ေး 

ပ ုမ ု ရရှ လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) လရလ   င်ေးသ  ေးလ မှု တ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် လရလမေ်းလ  ငေ်းမ န်လရေး၊ 

လရတ ု ်စ ေး မ်ေးဖပ  မှု     ယ်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး စနစ်တ  လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) န ုငင်လံတ ်အတ  ် နှစ်စဉ်အသ ေးတငဘ်ဏ္ဍ လင မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ လရေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 (၁) လရလ   င်ေး ဏ္ဍတ င် မှတ်ပံုတင်မ ့်လရယ ဉ်မ  ေး၊ လ ငုစ်ငသ် ်တမ်ေးလ န် 

လရယ ဉ်မ  ေး  ု လဖ  ်ုတ်စစ်လဆေးအလရေးယူဖပ ေး လရယ ဉ်မ  ေး လဘေးအနတရ ယ် 

 င်ေးရှင်ေးလရေးနှင့်် သ ်ဆ ုင်ရ  အခ န်အခ၊ ေဏလ်  ေးမ  ေး အပပည့််အဝ 

လ   ်ခံဖပ ေး န ုငင်ံဝငလ်င တ ုေးတ ်လအ င် လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၂) လရလမေ်းဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးနှင့်် ဖမ  ွဲ့ရွ မ  ေး  မ်ေးဖပ      ယ်လရေးလုပ်ငန်ေး၊ 

စ မံ  န်ေးဝင် ပမစ် ူေးတံတ ေးက  ေးမ  ေး လရရှည်တည်တံ့်ခ ုင်ဖမ လရေးအတ  ် 

လရလမေ်း   န်ေးသ မ်ေးလပေးပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ ပမစ်လရတငစ် ်မ  ေး လရရရှ လရေး 

လုပ်ငန်ေး၊ လရလ ံမှု    ယ်လရေးနှင့်် စ ု ်ပ   ေးလပမလဖ  ်ုတ်လရေးအတ  ် 

ပမစ်လ  ွဲ့ လပဖ င့််ပခင်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လသ ငတ်ူေးလရယ ဉ်နှင့်် အလ   ်အ ူပပ  

လရယ ဉ် သစ်မ  ေး ပဖည့််တင်ေးလရေးနှင့်် လ ်ရှ သုံေးစ  လနသည့်် လရယ ဉ်နှင့်် 

ယနတရ ေးမ  ေး က ံ့်ခ ုင်လစလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၃) လလဆ ပ်ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လလလ   င်ေး  န်ေးသ မ်ေးပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

၁၄။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်ပေါသည် - 



၁၇ 

(၁)   လတ ု(၅)နှစ် (၂၀၁၁-၂၀၁၂ မ ှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆)စ မံ  န်ေး၏ ပ မနှစ်တ င် 

န ုင်ငံလတ ်၏လပပ င်ေးလ လ လသ  စ ေးပ  ေးလရေးဆ ုင်ရ  မူဝေါေမ  ေးနှင့််အည  

ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍတ င်လည်ေး ပပ ပပင်လပပ င်ေးလ မှုမ  ေး စတင်လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ တည်လဆ  ်လရေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍမ  ေးတ င် 

ပုဂဂလ   ပေါဝငရ်င်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှု  ု စတငခ် င့််ပပ သ  ေးလရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်ပေါသည် - 

(၁) ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ၏ စုစုလပေါင်ေးဝန်လဆ င်မှုတန်ဖ ုေး  ု အလပခခံနှစ်၏ ၁.၁ဆ 

တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်ရန်နှင့်် တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေးအလနပဖင့်် ၅.၆% ပဖစ်လပေါ်လစရန် 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၂) ဖမ  ွဲ့ပပတ င်သ မ  လ  ေးလ ်လေသအ   တယ်လ ဖုန်ေးတ ုေးခ  ွဲ့တပ်ဆင် သ  ေးမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်ပေါသည် - 

(၁) တယ်လ ဖုန်ေး ဏ္ဍတ င် လအ ်တ ုတယ်လ ဖုန်ေး(၄၄၈၀)လုံေးနှင့်် မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ  ဖုန်ေး 

(၂၉၁၀၃)လုံေး စုစုလပေါငေ်းလံုေးလရ(၃၃၅၈၃)လုံေး တပ်ဆင်လပေးရန် လ    ေးသည်။ 

(၂) e-Government စနစ ် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် အလုပ်ရံလုဆ ေးလန ေးပ  မ  ေး 

  ငေ်းပပပ လပု်ပခငေ်း၊ ဌ နဆ ုင်ရ မ  ေးနှင့်် ည  န ှုင်ေးပခငေ်းတ ုို့  ု လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) ရန် ုန် - လနပပည်လတ  ် - မနတလလေး အပမန်လမ်ေးမက  ေးတစ်လလ   ်တ င် 

ဂ  အ ်စ်အမ် တယ်လ ဖုန်ေးစနစ် ဆ ်သ ယ်မှုမပပတ်ရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၅။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

( ) မူဝေါေမှ  န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး  ု   လရ  ်စ   အလ   ် 

အ ူပပ န ုငသ်ည့်် လခတ်မ ဘဏ်လုပ်ငန်ေးစနစ် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်နှင့်် 

န ုင်ငံတ  နှင့်် ရင်လဘ င်တန်ေးလဆ င်ရွ ်န ုင်လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်လရေးပဖစ်သည်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်နှင့််အည  လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍ  ု ပပ ပပငလ်ပပ ငေ်းလ   

လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င ် တ ုေးတ ်လပပ င်ေးလ လ လသ  လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍအ ေး 

စညေ်းစနစ်တ   က  ေး  ပ်  ပ်  လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂) န ုင်ငံတ  ရှ ဘဏ်လုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် ယှဉ်ဖပ  င်လုပ်  ုင်န ုင်လရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 



 ၁၈ 

  (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) အ လ ် လရ နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်ေးအလ  င်အ ည်လဖ ်န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပလင လပေးလခ မှုမ  ေး၊ စ ရင်ေးရှင်ေးလင်ေးမှုမ  ေး အဆငလ်ပပလစလရေး 

နညေ်းလမ်ေးရှ လဖ လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) လင လ  ေးစ ေးဆင်ေးမှု လ ယ် ူလခ  လမ ွဲ့အဆင်လပပလစလရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

  (၄) လံခုခံ လရေးသတငေ်း  န်ယ ် တ ုေးခ  ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၅) လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ န မ်ေးပေါေးမှု လလ  ့်ခ လရေးအတ  ် အလသေးစ ေး 

လင လရေးလ  ေးလရေးဥပလေ  ုတ်ပပန်  ေးဖပ ေးပဖစ်၍ အဆ ပုေါဥပလေနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့်် လုပ် ံေုးလုပ်နည်ေးမ  ေး ညွှန်   ေးခ  ်မ  ေးနှင့််အည  လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆) အလသေးစ ေးလင လရေးလ  ေးလရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး စနစ်တ  ဖ  ွဲ့စည်ေး လပေါ်လပေါ ်လရေး 

နှင့််   အုဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးအ ေး စနစ်တ  က  ေး  ပ်  ပ်  ရန် တ ုင်ေးလေသက  ေး 

နယ်လပမတ င် အလသေးစ ေးလင လရေးလ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးလုပ်ငန်ေး 

လ  ်မတ    ုစနစ်တ  ဖ  ွဲ့စည်ေး     ပ်မတ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

၁၆။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လူမှုလရေးနှင့််စ မံခန်ို့ခ  လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  ( ) လ   ငေ်းလနအရွယ်လူငယ်အ ေးလံေုး ပည သင်ယူခ င့််ရရှ လရေး၊ 

 (ခ) ပည လရေးအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးလ လစလရေး၊ 

  (ဂ)   န်ေးမ လရေးစနစ် အ ေးပဖည့််လဆ င်ရွ ်ပခငေ်း  ု အ ူေးအလလေးလပေး လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

 (ဃ)   န်ေးမ ပခင်ေးအလပေါ် အ    ေးသ ်လရ  ်မှုရှ လသ  လူမှုလရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေးနှင့််ပတ်ဝန်ေး  င် 

တ ုို့နှင့်် ဆ ်စပ်လ  ်ရှ လသ  အလပခအလနမ  ေး တ ုေးတ ်လ  င်ေးမ န် ပဖစ်လပေါ်လစလရေး၊ 

 (င) အလုပ်အ  ုငန်ှင့််  ျွမ်ေး  ငမ်ှု ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး၊ 

 (စ) လုပ်အ ေးနှင့််အည  လုပ်ခအပပည့််အဝမှန် န်စ  ရရှ လရေး၊ 

 (ဆ) န ုငင်လံတ ်၏အ    ေး၊ န ုငင်သံ ေးတ ုို့၏အ    ေး  ု     ယ်လစ င့််လရှ  လ်ရေး၊ 

(ဇ) အ  ်လဖ ်ပပပေါမဝူေါေမ  ေး  ု အလ  င်အ ည်လဖ ရ် တ င် ဌ နမ  ေး  မ မ တ ုို့၏ 

သ ်ဆ ုင်ရ ဝန်က  ေးဌ န ရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေးနှင့်် ဆ လလ  ်သည်မ  ေး  ု လဆ င်ရွ ်သ  ေးရမည်။ 



၁၉ 

၁၇။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ငုေ်းလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် င ှေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေမှ  အပပန်အလှန် ူေးလူေးဆ ်န ယ်မှုမ  ေးတ ုေးပမ င့််လရေး၊ လေသတ င်ေးရှ  

အရငေ်းအပမစ်မ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့်် ပုဂဂလ   ဏ္ဍပ ုမ ပုူေးလပေါင်ေးပေါဝင်လရေးတ ုို့  ု ခရ ေးသ  ေး 

လုပ်ငန်ေးပဖင့်် အလ   ်အ ူပပ လစလရေးပဖစ်သည်။ 

၁၈။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ ် တ ငုေ်းလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င်  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ 

မူဝေါေမှ   ုန်သ ယ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး အဆင်လပပလခ  လမ ွဲ့စ  လဆ ငရ်ွ ်န ုငလ်ရေးအတ  ် ပံ့်ပ ုေး ူည  

လဆ ငရ်ွ ်လရေး ပဖစ်သည်။ 

အခန်ေး(၅) 

အလထွေလထွေ 

၁၉။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေး  ု ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧဖပ လ ၁ ရ ်လနို့မှစ၍ 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

၂၀။ တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့နှင့်် တ ုင်ေးလေသက  ေးဝန်က  ေးဌ နမ  ေးသည် ဤဥပလေပေါပပဋ္ဌ န်ေးခ  ် 

မ  ေးအရ ယငေ်းတ ုို့နှင့််သ ်ဆ ုင်သည့််  ဏ္ဍစ မံ  န်ေးမ  ေးနှင့်် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးမ  ေး  ု 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်ရ တ င် ဘ ်လပေါင်ေးစံုမှ အစ အမမံ  ေး 

ခ မှတ်  င့််သုံေးလဆ င်ရွ ်ရန် ပဖစ်သည်။ 

 

ပပည်လ  င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ်လရေး  ေုးသည်။ 

 

 
 

(ပံု) ရဲပမင့်် 

ဝန်ကကီေးချျုပ် 

မနတလ ေးတိုငေ်းလေသကကီေးအစိုေးရအ ွေဲွဲ့ 


