
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မ နတလ ေး တ ငုေ်း လေသက   ေး လေသနတရစ မ ံ  န်ေး ဥပ လေ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ဥ်ပလေအမှတ် ၈။) 

၁၃၇၃ ခုနှစ် တလပေါင်ေးလပပည့််လ   ် ၁၂ ရ ် 

( ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ် လ ၁၉ ရ ် ) 

 

န ေါ န်ေး 

 ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပပည်လ  ငစ်ုသမမတပမန်မ န ုငင်လံတ ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေ ပုေ်မ ၁၈၈ အရ 

အပ်နှင်ေး  ေးလသ  လုပ်ပ ုင်ခ င် ့်  ု   င့််သံုေးလ  ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်သည် 

ဤဥပလေ  ု ပပဋ္ဌ န်ေးလ ု ်သည်။ 

အခန်ေး (၁) 

အမ ည်နှင့်် အ ဓ ပပာ ယ်လ  ာ် ပပခ ျ  ် 

 

၁။ ဤဥပလေ  ု ၂၀၁ ၂-၂၀၁ ၃ ခုန ှစ် မနတလ ေးတ  ုငေ်းလ ေသက  ေး လေ သနတရစ မံ  န် ေးဥပလေဟ ု လခေါ်တ င် 

လစရမည်။ 

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

လစရမည်- 

 ( ) တ  ုင်ေးလေ သက  ေး ဆ ုသည်မှ  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

 (ခ) တ  ုင်ေးလေ သက  ေး အစ ုေးရ ဆ ုသည်မှ  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့  ု ဆ ုသည်။ 

(ဂ) လ ေ သ န တ ရ စ  မ ံ   န ် ေး ဆ ုသည်မှ  သတ်မှတ်  ေးသည့်် အခ  န်  လအတ င်ေး 

တ ုင်ေးလေသက  ေး အတ ုငေ်းအတ အရ လူမှုစ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် ခ မှတ် 

လဆ ငရ်ွ ်လသ  လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မ  ေးနှင့်် ရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

 (ဃ) ဦေးတ ည်ချ  ် ဆ ုသည်မှ  သတ်မှတ်  ေးသည့်် အဓ   လမ  ်မှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(င) စ မံ  န်ေး ျာ ထာေးချ  ် ဆ ုသည်မှ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍမ  ေးအလ  ု် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်ရန် 

ရညမ်ှန်ေး  ေးသည့်် အခ  ်အလ ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

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

လဆ ငရ်ွ ်မည့််လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 
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 (ဆ) အလပခ ခံန ှစ် ဆ ုသည်မှ  နှစ်စဉ်တ ုေးတ ်မှုအလပခအလနမ  ေး  ု န ှုငေ်းယှဉ်န ုင်ရန် အလပခခံ 

သည့်် ခုနှစ်  ု ဆ ုသည်။ 

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

 ုန်ပစစည်ေး နှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ) နှစ ်အ   ု် လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  သ ်ဆ ုင်ရ  ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်အလ  ု် ပဖစ်လပေါ်လသ  

 ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ည)  ဏ္ဍ 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)  ဏ္ဍက  ေး ဆ ုသည်မှ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍ (၁၄) ဏ္ဍ  ု လုပ်ငန်ေးသလဘ  သဘ ဝ 

တူည မှုအလပေါ် အပု်စုဖ  ွဲ့၍ သတ်မှတ်ပခငေ်းပဖစ်သည်။ ယငေ်းတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး 

(လယ်ယ ၊ သ ေးငေါေး၊ သစ်လတ  ဏ္ဍမ  ေး)၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး (စ မ်ေးအင်သတထ နှင့်် 

တ င်ေး   ်ပစစည်ေး၊ စ ်မှုလ ်မှု၊ လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး၊ လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍမ  ေး)၊ 

ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး (ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး၊ ဆ ်သ ယ်လရေး၊ လင လရေးလ  ေးလရေး၊ လူမှုလရေးနှင့်် 

စ မံခန်ို့ခ  လရေး၊ င ှေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု၊  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍမ  ေး) ဟူ၍ 

ခ  ပခ ေး  ေးပခင်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

 

အခန်ေး (၂) 

ဦေးတ ည်ချ  ် 

 

၃။ ဤဥပလေ၏ ဦေးတည်ခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည်  

( ) စ ု ်ပ   ေးလရေး ဏ္ဍတ င် စ ု ်ပ   ေး ုတ်လုပ်သည့်် လ   ်ပ သ ေးနှံမ  ေး သင့််တင့်် 

မ တသည့်် တန်ဖ ုေးရရှ လအ င ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးဖပ ေး လ ်မှုလယ်ယ မှ စ ်မှုလယ်ယ  

သ ုို့  ူေးလပပ ငေ်းန ုင်လရေးအတ  ် လ အုပ်သည့််အရငေ်းအနှ ေး  ုန်  မ်ေးမ  ေး  ု အတတ် 

န ုငဆ်ံုေး ပဖည့််ဆည်ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

 (ခ) အလုပ်အ  ုင် အခ င့််အလမ်ေးမ  ေးနှင့်် နညေ်းပည   ျွမ်ေး  င်မှုရရှ လရေးအတ  ် 

ပပည်တ င်ေး ပပည်ပ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှုနှင့််  ုန်သ ယ်မှုပမ င့််တင်လရေး၊ 

 (ဂ) လူူ့စ မေ်းအ ေး အရငေ်းအပမစ်ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 
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အခန်ေး (၃) 

စ မံ  န်ေး ျာ ထာေးချ  ် 

 

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

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

( ) စ ေးပ  ေးလရေးတ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ ၆.၇ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ် ပဖစ်လပေါ် 

ရန်နှင့်် အလပခခံနှစ်အလပေါ် အဆအ ေးပဖင့်် ၁.၁ ဆ ပဖစ်လပေါ်လအ င် လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(ခ) န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးဦေးတည်ခ  ်နှင့််အည  လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး၏ ပေါဝင်မှု 

အခ   ေးအစ ေး  ု ၂၈.၆ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၂၇.ဝ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  င်ေး၊ စ ်မှု 

 ဏ္ဍက  ေး၏ ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၂၈.၄ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၂၉.၄ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ ဝန်လဆ ငမ်ှု  ဏ္ဍက  ေး၏ ပေါဝင်မှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၄၃.ဝ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ 

၄၃.၆ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  င်ေး အသ ေးသ ေးလပပ င်ေးလ  ပဖစ်လပေါ်လစရမည်။ 

(ဂ) လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး၏ တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ဝ.၉ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၁၀.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၈.၂ 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေး အသ ေးသ ေးတ ုေးတ ်လစရမည်။ 

 (ဃ)  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍ တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး  ု ၅.ဝ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်လစရမည်။ 

အခန်ေး (၄) 

 ဏ္ဍအ    ု် မူဝါေ ရ ည် မှန်ေးချ  ်နှင့််  ုပ် ငန်ေးစဉ ် 

 

၅။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

  (၁) သ ေးနှ ံမ   ေးလ  င်ေး၊ မ   ေးသန်ို့၊ မ   ေးလစ့်မ  ေး  ုတ်လုပ်ရန်၊ 

  (၂) လလ့်  င့််ပည လပေးရန်၊ 

  (၃) သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) လယ်ယ  ဏ္ဍဆ ုင်ရ    န်ေးဂဏန်ေးမ  ေးမှန် န်လရေး  ု တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် 

တ ုေးခ  ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၂) မ   ေးလ  ငေ်း၊ မ   ေးသန်ို့ စပေါေးမ   ေးလစ့်မ  ေး ဆ ်လ ် ုတ်လုပ်သ  ေးရန်၊ 
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(၃)   န်အဓ   စ ု ်ပ   ေးသ ေးနှံမ  ေးတ င်လည်ေး အ   ်လ  င်ေးမ   ေးမ  ေး လပပ ငေ်းလ  

စ ု ်ပ   ေးသ  ေးရန်၊ 

  (၄) စံပပစ ်မှုလယ်ယ    ်မ  ေး  ု ဆ ်လ တ် ုေးခ  ွဲ့ လဖ  ်ုတ်သ  ေးရန်၊ 

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

မ  ေး၊ လခတ်မ  ပပန်လည်ပပ ပပငမ် မေ်းမံပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

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

(၇) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ စ ု ်ပ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လလ့်  င့််သင ်  ေး 

ပခငေ်းမ  ေး  ု စဉ်ဆ ်မပပတ် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်၊ 

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

သ  ေးရန်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်-  

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

အသုံေးပပ န ုငလ်ရေးနှင့်် လတ င်သူတစ်ဦေးခ င်ေး စ ု ်ပ   ေးလုပ်  ငု်လ  ်ရှ သည့်် 

လုပ်   ်ဧရ ယ မ  ေး စ ရင်ေးလ   ်ယူလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု အ ူေးဦေးစ ေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ် သ  ေးမည်။ 

(၂) စပ်မ   ေးစပေါေး မ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်ပခငေ်း  ု တ ုေးတ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည။် 

တ င်ုေးလေသက  ေးတ င် ဧ  (၁၀၀) စပ်မ   ေးစပေါေးမ   ေး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) လ ပစ်စ်ပမစ်လရတင်လုပ်ငန်ေးအလနပဖင့်် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် (၁၅၀၀၀) 

ဧ  လရလပေးလဝန ုင်ရန် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

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

ပခငေ်းမ  ေး ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

  (၅) စ ု ်ပ   ေးစရ တ်လင လ  ေးမ  ေး  ုတ်လခ ေးလပေးသ  ေးမည်။ 

(၆) စပေါေးမ   ေးသန်ို့ အဆင့််ဆင့်် ုတ်လုပ်သ  ေးမည့်် အစ အစဉ်အရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် 

တ င် (CS) မ   ေးသန်ို့စ ု ်ဧ  (၂၁၆၁)ဧ  စမ်ေးသပ်စ ု ်ပ   ေးဖပ ေး မ   ေးလစ့် 

(၁၀၈၀၇၆) တငေ်း  ုတ်လုပ်သ  ေးမည်။ 
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(၇) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်တ င် အ ူေးအ   ်တ ုေးမ   ေးမ  ေး လပပ င်ေးလ စ ု ပ်   ေးန ုင်လရေး 

အတ  ် မ   ေးပ  ေး ုတ်လပု်ပခင်ေးနှင့်် နည်ေးပည ပပန်ို့ပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၈) လတ င်သူမ  ေး ံ အ ူေးအ   ်တ ုေး စပေါေးမ   ေးလစ့်မ  ေး လ ေးနှုန်ေးခ   သ စ   

လရ င်ေးခ န ုငလ်ရေးအတ  ် အ ူေးမ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်ငန်ေး  ု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် 

မ ုေးစပေါေးရ သ တ င် ပုသ မ်က  ေးဖမ  ွဲ့နယ်တ င် ဧ  (၁၀၀) စ ု ်ပ   ေးလဆ င်ရွ ် 

မည်ပဖစ်သည်။ 

(၉) လ    ်တလံေုး၊ ငေါန်ေးဇ န် ဧရ ဝတ  မ်ေးပတ်တ လပေါင်ဖ ုို့ပခငေ်းမှ   န်ရှ  

 မ်ေးပတ်တ  (အ ေ  ၁၈၆၀၀ မ ှ ၂၄၀၀၀   )    ု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်တ င် 

ဆ ်လ  ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

၆။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သ ေးငေါေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

( ) မူဝေါေမှ  ငေါေးနှစ်စ မံ  န်ေးဦေးတည်ခ  ်မ  ေးအရ သတ်မှတ်  ေးသည့်် စ မံ  န်ေး 

ေုတ ယနှစ်    (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ခုနှစ် လ    ေးခ  ်မ  ေး  ု ပပည့််မ လအ င် လဆ ငရ်ွ ် 

လရေးပဖစ်သည်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

  (၁) ပ  ေးရည် တု်လုပ်မှု  ု (၁၅.၄) % တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်လအ င် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂) ငေါေး၊ ပုဇ န် တု်လပု်မှု  ု   လတ  ု ငေါေးနှစ်စ မံ  န်ေး၏ ပ မနှစ်  ် (၁.၁)% 

တ ုေးတ ်ရရှ ရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

 (၁) စ ေးပ  ေးပဖစ် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးက  ေးမ  ေး  ူလ  င်န ုငလ်ရေးအတ  ် 

ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပမှ အရငေ်းအနှ ေးနှင့်် နည်ေးပည မ  ေးရယူပခငေ်း၊ လမ ေးပမြူ 

လရေးလခ ေးလင  ရရှ န ုင်လရေးတ ုို့အတ  ်  ူည လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည် ပဖစ်သည်။ 

(၂) လ ေး   ်ပ မု ုရရှ လရေး၊ သ င်ေး ုန်အစ ေး  ေုးန ုငလ်ရေးအတ  ် တ ရစဆ န်နှင့်် 

တ ရစဆ န်   ်ပစစည်ေးမ  ေး၏  ုတ်လုပ်မှုစရ တ် လလ  ့်ခ န ုငလ်ရေးအတ  ် 

အရည်အလသ ေး ပပည့််မ လရေး ပဖည့််ဆည်ေးလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၃) လမ ေးပမြူလရေးဆ ုင်ရ  အလပခခံ  န်ေးဂဏန်ေးအခ  ်အလ ်မ  ေး မှန် န်ပပည့််စံုစ   

ရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်ပဖစ်ဖပ ေး၊ လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်မှု တ ုေးတ ်မှုရှ လစလရေး  

 အတ  ်   လရ  ်စ   က  ေး  ပ်လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 
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(၄) တ ရစဆ န်နှင့်် တ ရစဆ န်   ပ်စစည်ေးမ  ေး လ ေး   ်တ င် လ ေး   ်လဝစု 

ပ ုမ ုရရှ လရေးအတ  ်   ေုးလဖ  ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၅) ပ  ေးရည်နှင့်် ပ  ေး   ်ပစစည်ေးမ  ေး  ု န ုငင်တံ   စံခ  န်၊ စံညွှန်ေးနှင့််အည  

 ုတ်လုပ်ဖပ ေး ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပလ ေး   ် ပ ုမ ုတ ုေးခ  ွဲ့လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၆) ဝငလ်င တ ုေးတ ်ရရှ လရေးအတ  ် ပပည်ပသ ုို့ ငေါေး၊ ပုဇ န် တ ုေးခ  ွဲ့တငပ် ုို့န ုငလ်ရေး 

ပုဂဂလ   လုပ်ငန်ေးရှငမ်  ေးအ ေး  ူည ပံ့်ပ ုေး၍ တ န်ေးအ ေးလပေး လဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်။ 

(၇) သဘ ဝလရပပင်ရှ  ငေါေးလုပ်ငန်ေးဆ ုငရ်  သယံဇ တမ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် 

 ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေးနှင့်် သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ် န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုငရ် လုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

(၈) လရခ   ပုဇ န် လမ ေးပမြူ ုတ်လပု်လရေးတ ုေးတ ်လစရန် (ငေါေး၊ ပုဇ န် လရ လနှှော 

လမ ေးပမြူလရေးစနစ်)သ ုို့ တ ုေးခ  ွဲ့လမ ေးပမြူလဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၉) စ ု ်ပ   ေးခ  န် လစ င့််ဆ ုငေ်းလနဆ   လတ င် လ  ေးလ ်လနပပည်သူမ  ေးအပ ုဝင်လင  

ရရှ ရန် လပေါင်ေးစည်ေးလယ်ယ စနစ်မ  ေး လပေါ်   ်လ လစလရေး တ န်ေးအ ေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

၇။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သစ်လတ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

( ) မူဝေါေမှ  လရ၊ လပမ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်နှင့်် ဇ ဝမ   ေးစံ ု မ   ေး   မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး 

    ယ်လရေး၊ သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခင်ေးနှင့်် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး 

တည်လ  င်ပခငေ်းပဖင့်် ရ သ ဥတုမ တလစဖပ ေး စ ု ်ပ   ေးလရေး  ု အလ   အ် ူပပ  

လစလရေး၊ လ  ေးလ ်လနပပည်သူတ ုို့၏ အလပခခံသစ်လတ    ်ပစစည်ေးလ အုပ်ခ  မ်  ေး 

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးလရေး၊ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်   န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် သစ်လတ မ  ေး အပု်ခ  ပ် 

လုပ်  ုငမ်ှုတ ုို့တ င် ပပည်သူအမ  ေး ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင်လဆ င်ရွ ်လ လစလရေး၊ သစ်နှင့်် 

အပခ ေး သစ်လတ    ်ပစစည်ေးမ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ်  ုတ်ယူသုံေးစ  န ုင်လရေး၊ သစ်လတ  

သယံဇ တမ  ေး  ုတ်ယူသုံေးစ  ရ တ င် အလလအလ င့််နည်ေးပေါေးဖပ ေး သစ်အလပခခံ စ ်မှု 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးတ ်ပဖစ်  န်ေးလပေါ်လပေါ ်လ လစလရေး၊ သစ်လတ  ဏ္ဍ စ မ်ေးလဆ င်ရည် 

တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

(ခ) ရည်မှန်ေးခ  ်မှ  သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်   န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခင်ေးပဖင့်် တစ်ဖ ်မှလည်ေး 

လရရှည်ဖ ွံဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်မှုမ  ေးရရှ လရေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 
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  (၁) သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

သတ်မှတ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

  (၃) လေသအတ င်ေးရှ  သဘ ဝလတ   န်မ  ေး  ု ပပ စု  န်ေးသ မ်ေးသ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၄) လရလဝလရလ လေသမ  ေး   န်ေးသ မ်ေးရန်နှင့်် ဆည်လပမ င်ေးတ တမံမ  ေး လရရှည် 

တည်တံ့်လစလရေးအတ  ် လရလဝလရလ စ ု ခ်င်ေးမ  ေး တည်လ  င်သ  ေးရန် ပဖစ် 

သည်။ 

(၅) လေသစ မ်ေးလန်ေးစ ုပပည်လရေးအတ  ် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  င် 

  န်ေးသ မ်ေးသ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

အတ  ် စ မံခ  ်ပဖင့်် လဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  ငသ်  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၈) သဘ ဝလတ မ  ေးမှ  င်ေး ုတ်ယူသံုေးစ  မှု  ု လလ  ့်ခ န ုင်လရေးအတ  ် 

 င်ေးအစ ေး အပခ ေးလလ င်စ သုံေးစ  လရေး  ု ဦေးတည်လ  ် စ မ်ေးအ ေးပမ င့််မ ေးဖ ုမ  ေး၊ 

လလ င်စ လတ င့််မ  ေးနှင့်် စ ု ်ပ   ေးလရေးစ န်ို့ပစ်ပစစည်ေးမ  ေး တ ုေးပမ င့််သုံေးစ  လ လရေး 

   ုစညေ်းရံုေးလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၉) လေသတ င် လပမဆ လွှ တ ု ်စ ေးပခင်ေး၊ လပမအဆင့််အတန်ေးန မ့််  ပခင်ေးမှ     ယ် 

န ုငလ်ရေးအတ  ် နုန်ေးတ ေးဆည်ငယ်မ  ေး တည်လဆ  ်သ  ေးရန်နှင့်် လ  ေးလ ် 

ပပည်သူ လသ  ်သုံေးလရ ဖူလုံလစလရေးအတ  ် လရ န်ငယ်မ  ေး တူေးလဖ ်သ  ေးရန် 

ပဖစ်သည်။ 

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

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးန ုင်လရေးအတ  ် သစ်လတ စ ု ခ်င်ေးမ  ေး၊ လေသခံပပည်သူ အစ ု

အဖ  ွဲ့ပ ုင် သစ်လတ မ  ေး တည်လ  င်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

ပဖန်ို့လဝလပေးရန်ပဖစ်သည်။ ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးလဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 
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(၁၃) သစ်မဟုတ်သည့်် အပခ ေးသစ်လတ    ပ်စစည်ေးမ  ေး  ု စ မံ  န်ေးလ    ေးခ  ် 

လဘ င်အတ င်ေးမှ  ုတ်ယူသုံေးစ  ရန်ပဖစ်သည်။ 

(၁၄) လခတ်မ စ ်ယနတရ ေးပဖင့်် သစ် ုတ်လုပ်လရေးအင်အ ေး တ ုေးပမ င့််သ  ေးရန်နှင့်် 

သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  ငန်ှင့်် လ  ု်လလ  ည လ  ပဖစ်သည့်် ဆင်ပဖင့််သစ် ုတ် 

နညေ်းစနစ်  ု ဆ ်လ ်လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၁၅) သစ် ုတ်လမေ်းမ  ေး လဖ  လ်ုပ်လရေးနှင့်် သယ်ယူပ ိုု့လဆ င်လရေးနည်ေးစနစ်မ  ေး 

လ  င်ေးမ န်လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၁၆) သစ်မ ုတ်မ နှင့်် သစ် ုတ်ဖပ ေး  လ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င် အ    ေးသ ် 

လရ  ်မှုအ ေး လလ့်လ ဆန်ေးစစ်ဖပ ေး သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်မှု သ ်သ  

လစလသ  သစ် ုတ်နည်ေးလမေ်းမ  ေး  ု လ  ု်နှောလဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၁၇) လရ င်ေးတန်ေးဝင်သစ်မ   ေးနှင့််အတူ လူသုံေးနည်ေးသစ်မ   ေးမ  ေး  ု တ  ဖ  ်ုတ်လုပ် 

သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

ည ည  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လစရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၀) သစ်အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် လ အုပ်လသ  

သစ်လံုေး ုန်  မ်ေးရရှ လရေး စ မံလဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

ခ  သ ေး  ုန်  မ်ေးမ  ေး လရ င်ေးခ လပေးသ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၂) သစ်အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေး     ်ုန်အမယ်သစ်မ  ေး ုတ်လုပ်မည့်် စ ်ရံ၊ု 

အလုပ်ရံသုစ်မ  ေး လပေါ်  န်ေးလ သည်နှင့််အမ  ပပည်တ င်ေးအလုပ်သမ ေးမ  ေး 

အတ  ် လခတ်မ နည်ေးပည သစ်မ  ေး ရရှ လ လစရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၃) လူသုံေးနည်ေးသစ်မ  ေး  ု နညေ်းပည သစ်မ  ေးအသုံေးပပ ၍ အဆင့််မ  ုန်လခ  မ  ေး 

 ုတ်လုပ်ဖပ ေး ပပည်ပလ ေး   ်သ ုို့ တငပ် ုို့လရ ငေ်းခ န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ် 

သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

အပပင် ဘ သ ရပ်ဆ ုငရ်  သငတ်န်ေးမ  ေး  ု လ ုအပ်ခ  ်မ  ေးနှင့််အည  ဖ င့််လစှ် 
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ပ ုို့ခ သ  ေးရန်၊ ပပည်တ င်ေး/ ပပည်ပ သငတ်န်ေးမ  ေး၊ အလုပ်ရုံ လဆ ေးလန ေးပ  မ  ေး၊ 

အစည်ေးအလဝေးမ  ေးသ ုို့ ဝန် မေ်းမ  ေးအ ေး လစလွှတ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၅) စ ေးပ  ေးလရေးစ ု ်ခင်ေး ၅၀၀ ဧ ( ျွန်ေး ၄၀၀ဧ ၊ ပ ဉ်ေး တ ုေး ၁၀၀ဧ ) 

တည်လ  င် စ ု ်ပ   ေးသ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂၆) လ  ေးရွ သုံေးစ ု ်ခငေ်း (၁၀၀၀)ဧ ၊ လရလဝလရလ စ ု ခ်င်ေး (၃၀၀)ဧ ၊ 

လတ တန်ေး စ ု ်ခင်ေး (၁၅၀)ဧ ၊ အပခ ေးစ ု ်ခင်ေး (၂၅၀)ဧ  စုစုလပေါင်ေး 

(၁၇၀၀)ဧ    ုလည်ေး တည်လ  င်စ ု ်ပ   ေးသ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

၈။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ မ်ေးအင ်ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) စ မ်ေးအင်အရင်ေးအပမစ်မ  ေးပဖစ်သည့်် လရနံစ မ်ေး တ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်န ုင်လရေး 

က   ေးပမ်ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  လရနံစ မ်ေး ုတ်လပု်မှု  ု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်  ် (၄၇.၅) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး၊ 

လလ  ့်နည်ေး ုတ်လုပ်ရန် ရညမ်ှန်ေး  ေးပေါသည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်ပေါသည်- 

(၁) လရနံတ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်လရေး  ု ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး ဖ တ်လခေါ်ဖပ ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်သ  ေးမည်။ 

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

 ုတ်လုပ်မှုလလ  ့်နည်ေးပခငေ်း အနည်ေးဆံုေးပဖစ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်။ 

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

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၉။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ငုေ်းလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သတထ နှင့််တ ငေ်း   ် ပစစည်ေးမ  ေး 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ - 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 
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(၁) ဓ တ်သတထ မ  ေးအ ေး လခတ်မ နည်ေးပည မ  ေးပဖင့်် အဆင့််ပမ င့််တင်၍ လလလ င့်် 

ဆံုေးရံှုေးမှုအနည်ေးဆံုေးနှင့်် အရည်အလသ ေးပပည့််မ စ    ုတ်လုပ်န ုင်လရေးသ ုို့ လရှေးရှု 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

 ုတ်လုပ်သူမ  ေး   န်ေး  ေးပပန်ို့ပ  ေးလ လရေး အ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

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

 ုတ်လုပ်မှုနှင့်် လ    ်မ  ်ရတနှောလ ေး   ်မ  ေး ပပည်တ င်ေး၌ အလပခ 

အခ ုင်အမ  လပေါ်လပေါ ်ဖပ ေး    ု်သင့််သည့်် လ ေးနှုန်ေးမ  ေးရရှ လရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

 (၄) ဓ တ်သတထ သယံဇ တပစစည်ေးမ  ေးသုံေးစ  ရ တ င် ပပည်ပမှ တငသ် ငေ်းရသည့်် 

ဓ တ်သတထ မ  ေး  ု ပ ုမ ု ုတ်လုပ်အစ ေး  ေုးလရေး၊ 

(၅) ဓ တ်သတထ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် လရလပမသဘ ဝနှင့်် ပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ် 

ယ ုယ ငေ်း ပ  ်စ ေးမှုမရှ လစလရေး အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) နှစ်စဉ်စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေး လအ ငပ်မင်လရေးအတ  ် လပမလပေါ်လပမလအ  ် 

သယံဇ တဓ တ်သတထ မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ  ုတ်လုပ်ဖပ ေး န ုင်ငံလတ ်၏ 

အမ   ေးသ ေးဝငလ်င  တ ုေးတ ်လစလရေး အလ   ်အ ူပပ  လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

(၂) န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးဦေးတည်ခ  ်နှင့််အည  ဓ တ်သတထ  ဏ္ဍနှင့်် လရရှည် 

စ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ပံ ုင်စ ်ရံု၊ အလုပ်ရုံနှင့်် သတထ တ င်ေး 

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

ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၃) ပုဂဂလ  ပ ုင ် ဓ တ်သတထ မ   ေးစံု  ုတ်လုပ်လရေး ဏ္ဍဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလစရန် ဓ တ်သတထ  

 ုတ်လုပ်ရ တ င ်လခတ်မ နည်ေးစနစ်မ  ေး အသုံေးပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် လ ုအပ်လသ  

အဆင့််ပမင့်် နည်ေးပည မ  ေးပံ့်ပ ုေးပခငေ်းနှင့်် လုပ်ငန်ေးသုံေးလခတ်မ ပစစည်ေးမ  ေး 

ပံ့်ပ ုေး ူည ပခငေ်း စသည့််လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးပမ င့််လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

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

လရရှည်တည်တံ့်ခ ုငဖ်မ လစရန်  န်ေးသ မ်ေးဖပ ေး န ုင်ငလံတ အ်တ  ် န ုင်ငပံခ ေးသုံေးလင   

နှင့်် ပပည်တ ငေ်းသံေုးလင မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ လပေးန ုင်လရေး နညေ်းလမ်ေးမ  ေး ရှ လဖ  

လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 
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(၅) ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် ပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်ယ ုယ ငေ်းမှု မရှ လစရန် 

ဟန်ခ  ်ည  အလလေး  ေးလဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) သတတ  ဏ္ဍနှင့်် န ုငင်လံတ ၏် စ ေးပ  ေးလရေး လရရှည်ဖ ွံဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ပံ ုင် 

စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံနုှင့်် သတတ တ င်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ  ပ ုငအ်ခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ 

 ူေးလပပ င်ေး၍ အ    ေးတူပူေးလပေါင်ေး လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

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

ဖ ်စပ်သတတ တ င်ေးမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖ င့််လှစ်န ုငလ်ရေး လဆ င်ရွ ်ရမည်။  

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

ဝငလ်င တ ုေးတ ်လစရန် စ မံလဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

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

တ င်ေးဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေမ  ေးနှင့််အည  က  ေး  ပ်စ မံ  ပ်  လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၅) ခ င့််ပပ မ န်ို့ခ မှတ်လပေး  ေးလသ  ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး  န ုငင်လံတ ်သ ုို့ 

လပေးသ င်ေးရမည့််အခ န်အခမ  ေးအ ေးလံုေး အပပည့််အဝရရှ လရေး တ န်ေးအ ေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

(၆) န ုင်ငံပခ ေးသုံေးလင နှင့်် ပပည်တ င်ေးသုံေး  ပ်လင မ  ေး တ ုေးတ ်ရရှ လစရန် လ    ်မ  ် 

ရတနှောပပပ     ု  ငေ်းပလရ င်ေးခ န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

၁၀။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) န ုငင်လံတ ်၏ စ ်မှု ဏ္ဍမ  ေး ပ ုမ ုတ ုေးတ ်လ လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်နှင့်် 

စ မ်ေးအင ် အ    ေးရှ   လရ  ်စ   သုံေးစ  သ  ေးရန် တ န်ေးအ ေးလပေးလဆ င်ရွ ် 

သ  ေးလရေး၊ 

(၂) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ ပ ုမ ုဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် နညေ်းပည ၊ အတတ် 

ပည ၊ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှုမ  ေး  ု ဖ တ်လခေါ်ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) ပ ုို့ ုန်ပမ င့််တငသ်ည့််  ုန် ုတ်လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးခ  ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်သည့််နည်ေးတူ 

သ င်ေး ုန်အစ ေး  ေုး  ုန် ုတ်လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ုလည်ေး အ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၄) ပုဂဂလ  စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏  ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ပ ုမ ုလ ယ် ူလခ  လမ ွဲ့ 

လစလရေးအတ  ် ပံ့်ပ ုေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 
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(၅) စ ်မှုလုပ်ငန်ေးနယ်ပယ်တ င်  ုတ်လုပ်မှုနည်ေးစဉ်နှင့်် အလတ ွဲ့အက ံ မ  ေး  ု 

သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် လပေါင်ေးစပ်မှုမှ အဆင့််ပမင့််နည်ေးပည  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ် 

လရေးနှင့်် နညေ်းပည အဆင့််ပမင့်် လူစ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ်မ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် 

ပဖစ်  န်ေးလရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

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

(၂) လေသတ င်ေးသယံဇ တမ  ေး အလပခခံအသုံေးပပ သည့််  ုန်ပစစည်ေးအမယ်သစ်မ  ေး 

 ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေး  ု ဦေးစ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၃) အက  ေးစ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးနယ်ပယ်တ င် သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

 ူလ  င်န ုင်ရန် လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၄) စ မံ  န်ေးဆ ုင်ရ နှင့််  ုတ်လပု်မှုဆ ုငရ် မ  ေး လဆ င်ရွ ်န ုငရ်န် လ ုအပ်လသ  

အသ ပည ရှင်၊ အတတ်ပည ရှငမ်  ေး စုလဆ ငေ်းရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

(၅) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏ အသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် 

   ်(၁၁.၈) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန် လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) လေသတ င်ေးရှ  သယံဇ တအရငေ်းအပမစ်မ  ေးအလပေါ် အလပခခံသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေး 

မ  ေး ူလ  င်လရေးအတ  ် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေး ခ မှတ်လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

(၂) စ ်မှု ုတ် ုန်ပစစည်ေး အရည်အလသ ေးတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် စံခ  န်စံညွှန်ေး 

ပပည့််မ လ လအ င် နညေ်းလမေ်းမ  ေး ခ မှတ်ရမည်။ 

(၃) 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 ် 

ရမည်။ 

(၄) ပ ုို့ ုန်ပမ င့််တငလ်ရေးနှင့်် သ င်ေး ုန်အစ ေး  ေုးလရေးဆ ုင်ရ  စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့  ူလ  င်ရမည်။ 

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

  ပ်မတ်စစ်လဆေးသ  ေးရမည်။ 

၁၁။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍- 
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 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

လ ်ခံပ ုို့လွှတ်လပေးမည့်် ပငမ်ဓ တ်အ ေးခ  ရုံမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်သ  ေးလရေး၊ 

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

ပပည်သူလူ ုမှ ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင်မှုပဖင့်် ဇ ဝလလ င်စ   ့်သ ုို့လသ  ပပန်လည် 

ပပည့််ဖဖ  ေးဖမ  စ မ်ေးအင်သုံေးဓ တ်အ ေးလပေးစ ်မ  ေး တပ်ဆင်သုံေးစ  လ လစလရေး၊ 

နညေ်းပည နှင့်် မူဝေါေပ ုငေ်းဆ ုင်ရ  အ ူအည မ  ေး ပံ့်ပ ုေးလပေးလရေး၊ 

(၃) ဓ တ်အ ေးစနစ်မှ လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေးမလရ  ်ရှ လသေးလသ  အရပ်လေသမ  ေးတ င် 

အလသေးစ ေးလရအ ေးလ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံုမ  ေးနှင့်် ေ ဇယ်ဓ တ်အ ေးလပေး 

စ ်မ  ေးပဖင့်် လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး လ အုပ်ခ  ်မ  ေး ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန်၊ 

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

လည်ပတ် ုတ်လုပ်သ  ေးလရေး၊ 

(၄) ဓ တ်အ ေးစနစ်အတ င်ေး လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ုတ်လပု်ပ ုို့လွှတ် ပဖန်ို့ပဖြူေးသံေုးစ   

လနလသ  လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး၏ အရည်အလသ ေး  ု စံခ  န်စံညွှန်ေးနှင့််အည  

သတ်မှတ်  ေးလသ  ဗ ုို့အ ေးနှင့်် က  မ်နှုန်ေးပပည့််တည်ဖင မ်စ  ရှ လစဖပ ေး ဓ တ်အ ေး 

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

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  စ မံ  န်ေး  လအတ င်ေး အလ  ငအ် ည်လဖ ်န ုငလ်ရေးအတ  ် ဓ တ် 

အ ေးလ ုငေ်းနှင့်် ဓ တ်အ ေးခ  ရံုမ  ေး၊ ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံုမ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့၍ အလ  င်အ ည် 

လဖ  ်တည်လဆ  ်သ  ေးရမည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) ဓ တ်အ ေးလပ   ဆ်ံုေးမှု လလ  ့်နည်ေးလရေးအတ  ် အရည်အလသ ေးလ  င်ေးမ န် 

လသ   ရန်စလဖ ်မ မ  ေး၊ ဓ တ်အ ေးလ ုင်ေးက   ေးမ  ေး၊လ   သ ေးမ  ေး ဝယ်ယူသုံေးစ    

အသစ်လ လှယ်ပခငေ်း၊ ဓ တ်အ ေးလ ုငေ်း  န်ေးသ မ်ေးပခငေ်းအဖ  ွဲ့မ  ေးဖ  ွဲ့၍ တရ ေးမဝင် 

မ တ စစ် လဆေးပခငေ်းမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်မည်ပဖစ်သည်။ 

(၂) ဓ တ်အ ေးလ ငုေ်းမ  ေး၊ ဓ တ်အ ေးခ  ရုံမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်သ  ေးမည် 

ပဖစ်သည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 
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 (၁) ဆ ်သ ယ်သ  ေးလ မှုလ ငပ်မန်လစရန်အတ  ် ဆ ်သ ယ်သည့်် လမ်ေးသစ် 

လဖ  ်လုပ်ပခငေ်း လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) န ုငင်လံတ ်မှ ခ မှတ်  ေးလသ  လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ မှု 

လလ  ့်နည်ေးပလပ   လ်ရေး လုပ်ငန်ေးစဉ် (၈)ရပ်  ု အလ   ်အပံ့်လ  င်ေး 

ပဖစ်လစမည့်် တ ုငေ်းလေသက  ေးတစ်ဝန်ေး ဖမ  ွဲ့ပပဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလရေးမူဝေါေမ  ေးနှင့်် ဖမ  ွဲ့ပပ 

မဟ ဗ ြူဟ မ  ေး ခ မှတ်လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) ပပည်သူမ  ေး၏ အလပခခံလ ုအပ်ခ  ်ပဖစ်လသ  စ ေးဝတ်လနလရေး အလရေးသုံေးပေါေး 

တ င် လနလရေးအတ  ် လဘေး ငေ်းလံုခခံ စ တ်ခ ရလသ  အ မ်ရ မ  ေးနှင့်် ဖမ  ွဲ့ပပမ  ေး 

စနစ်တ   ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးလ လရေးအတ  ် အဓ    ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးတစ်ဝန်ေးလံေုးရှ  ပပည်သူမ  ေး၏ လန  ငုမ်ှုအခ င့််အလမ်ေးမ  ေး အစဉ် 

တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလ လရေးနှင့်် လူမှုစ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးမှုရရှ လရေးအတ  ် ဖမ  ွဲ့ပပမ  ေး 

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

ရန်အတ  ် အလုပ်အ  ုင် အခ င့််အလမေ်းမ  ေး ရရှ လစရန် စ ်မှုဇုန်မ  ေး 

စ မံ  န်ေးလရေးဆ   တည်လဆ  ်ပခင်ေး၊ အ ူေးစ ေးပ  ေးလရေးဇုန်မ  ေး လဖ ် ုတ်ရန် 

စ မံ  န်ေးမ  ေး လရေးဆ  ပခင်ေးစသည့်် လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ရန် ပဖစ်သည်။ 

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

စနစ်တ   ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့်် လန  ငုမ်ှုအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးလစလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မနတလလေးဖမ  ွဲ့ရှ    ြူေးလ   ်အ မ်လပခအခ   ွဲ့  ု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ နှစ် ုန်တ င် သင့််လတ ် 

သည့်် အ မ်ရ မ  ေးတ င် ပပန်လည်လနရ ခ   ေးလရေး စ မံလဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်၊ 

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

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

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်၊ 

(၃) ပပည်လ  င်စုအစ ုေးရ၏ သ ေးပခ ေးတ ဝန်လပေးခ  ်အရ ရတနှောပံနုည်ေးပည  

ဖမ  ွဲ့သစ်တည်လဆ  ်လရေး စ မံ  န်ေးအ ေး အလ  င်အ ည်လဖ ပ်ခငေ်းမ  ေး  ု 

ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်။ 

၁၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍- 
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 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍတ င် ခရ ေးသည်နှင့််  ုန်စည်စ ေးဆငေ်းမှု သ  ်လ ် 

ပမန်ဆန်လရေးအတ  ် လရယ ဉ်မ  ေး အသစ်တည်လဆ  ပ်ခငေ်း၊ အစ ေး  ုေး 

ပဖည့််တင်ေးပခငေ်း လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) လရလ   င်ေး၊ လလလ   ငေ်း ဏ္ဍတ င် လူူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ်  ု အပမင့််ဆံုေး 

ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) ရ  ေးပ ုို့လဆ င်မှုစနစ် ပမ င့််တင်လ  ် ပ ုို့လဆ င်လရေးစ မ်ေးရည် ပမင့််တ ်လ ရန် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၄) ယ ဉ်အနတရ ယ်၊ လမေ်းအနတရ ယ် ငေ်းရှင်ေးလရေးနှင့်် သယ်ယူပ ိုု့လဆ င်လရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေ၊ လုပ် ံုေး 

လုပ်နည်ေးမ  ေးနှင့်် အည လဆ င်ရွ ်၍ စနစ်တ   က  ေး  ပ်  ပ်  လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လလလ   င်ေးပ ုို့လဆ င်လရေး ဏ္ဍတ င် ပပည်သူလူ ု၊ ပုဂဂလ  နှင့်် ဖ ်စပ်လုပ်  ုင် 

မှုစနစ်အ ေး နှစ်ဦေးနှစ်ဖ ် အ    ေးခံစ ေးခ င့်် ရရှ မှုနှင့််အည  လဆ င်ရွ ်သ  ေးရန် 

ပဖစ်သည်။ 

(၂) လရလ   င်ေး၊ လလလ   င်ေးပဖင့်် ခရ ေးသည်နှင့််  ုန်စည်ပ ိုု့လဆ င်မှုပမ ဏ ပ ုမ ုတ ုေး 

တ ်ရရှ လအ င် လဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

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

ပဖစ်သည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ဧရ ဝတ ပမစ် လရလမေ်းလ   င်ေးလ  ငေ်းမ န်လရေးနှင့်် ပမစ်လ   င်ေး  န်ေးသ မ်ေးလရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး၊  မ်ေးဖပ  ၊  မ်ေး  န်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လပမ  န်ေးနံရံတည်လဆ  ် ပခငေ်း 

လုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် ပမစ်လရတငစ် ် လရရရှ လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်။ 

(၂) ပပည်တ င်ေးလရလ   င်ေးတ င် ပ ုို့လဆ ငလ်  ်ရှ သည့်် စ ်ရှ /စ ်မ ့် လရယ ဉ်မ  ေး၊ 

ဆ ပ်ခံတ  မ  ေး၊ တ  လရယ ဉ်မ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်ပခငေ်း လုပ်ငန်ေးအ ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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(၃) သလဘဘ   င်ေးမ  ေးတ င် လ ်ရှ လရယ ဉ်မ  ေးပပင်ဆင်ပခင်ေး၊ အသစ်တည်လဆ  ် 

ပခငေ်းနှင့်် လ ေး   ်လ ုအပ်ခ  န်ှင့်် လ  ု်လလ  ည လ  ပဖစ်မည့်် လရယ ဉ်မ  ေး 

တည်လဆ  ်ပပ ပပငပ်ခငေ်းလုပ်ငန်ေးအ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၄။ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍- 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စ တ ု ်၊ လ  ေးနန်ေး၊ တယ်လ ဖုန်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင် 

မ  ေး၏ ရင်ေးနှ ေးပမ  ပ်နှံမှု  ု ပ ုမ ုခ င့််ပပ လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) လခတ်နှင့််လလ  ်ည လအ င် ပပငဆ်င်လရေးဆ    ေးရှ ဖပ ေးပဖစ်လသ  ဥပလေမ  ေးအလပေါ် 

အတညပ်ပ လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းနှင့်် လ  ု်နှော  င့််သုံေးပခငေ်းမ  ေး လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) ပပည်တ င်ေးဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ၏ တည်လဆ  ်မှုလုပ်ငန်ေး၊  ုတ်လုပ်မှု 

လုပ်ငန်ေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် ပပည်တ င်ေးပုဂဂလ   လုပ်ငန်ေးရှင် 

မ  ေးအ ေး ပေါဝငလ်ဆ ငရ်ွ ်ခ င့််ပပ လရေး၊ 

(၄)   န်ပ ြူတ နည်ေးပည ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် စ မံ  န်ေးလရေးဆ  အလ  င် 

အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ၏ အသ ေးတငဝ်န်လဆ င်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် 

   ် အလပခခံနှစ်၏ ၂.ဝ၄ ဆ တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်ရန်နှင့်် တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး 

အလနပဖင ်၁၀၄.၄ % ပဖစ်လပေါ်လစရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂) ဖမ  ွဲ့ပပတ င်သ မ  လ  ေးလ ်လေသအ   တယ်လ ဖုန်ေး တ ုေးခ  ွဲ့တပ်ဆင် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

(ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁)   န်ပ ြူတ နည်ေးပည  ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် နညေ်းပည ပပန်ို့ပ  ေးလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ ဖုန်ေးမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့သည်နှင့််အမ  ပပည်ပတယ်လ ဖုန်ေးလခေါ်ဆ ုမှုတ င် 

လ ယ် ူလခ  လမ ွဲ့လစရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) စ ပ ိုု့တ ု ်လုပ်ငန်ေးတ င် ပပည်တ င်ေးအ လ ် လရ နစ် အပမန်လင ပ ုို့လွှ လုပ်ငန်ေး 

စနစ်အ ေး စတငလ်ဆ င်ရွ ်မည်။ 
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(၄) စ ပ ိုု့တ ု ်လုပ်ငန်ေး၏ ပပည်တ င်ေးပပည်ပ လခ  ပ ုို့လဆ င်လရေးလုပ်ငန်ေး ဝန်လဆ င် 

မှု လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ  သ ုို့ လုပ်ပ ုင်ခ င့််မ  ေးခ င့််ပပ ဖပ ေး ပူေးလပေါင်ေးလဆ င်ရွ ် 

သ  ေးမည်။ 

(၅) သဘ ဝလဘေးအနတရ ယ်    ယ်လရေးနှင့်် ပပန်လည် ူလ  င်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

တ င် အလရေးလပေါ်ဆ ်သ ယ်မှုစနစ်အပဖစ် လရေ ယ ုလ  ေးနန်ေးစခန်ေး  ု အဆင့်် 

ပမ င့််တင်ပခင်ေး၊ လ  ေးနန်ေးရံေုးအသစ်မ  ေး ဖ င့််လှစ်ပခငေ်း၊ ဖ ်စ်လ  ေးနန်ေးနှင့်် 

  န်ပ ြူတ  လ  ေးနန်ေး၊ e-Telegram လ  ေးနန်ေးမ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့ပခငေ်း  ု လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 

၁၅။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် 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 ုင်သည့်် လခတ်မ ဘဏ်လုပ်ငန်ေးစနစ် ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်နှင့်် န ုင်ငံ 

တ  နှင့်် ရင်လဘ င်တန်ေးလဆ င်ရွ ်န ုင်လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်သ  ေး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  ဖပ ေး န ုငင်ံတ  အဆင့််အတန်ေးနှင့််အည  

ပဖစ်လစ လရေး လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂) န ုငင်တံ  ရှ  ဘဏ်လုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင့်် ယှဉ်ဖပ  င်လုပ်  ငုန် ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

 (၃) အ လ ် လရ နစ်ဘဏ်လုပ်ငန်ေး အလ  င်အ ည်လဖ ်န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

(၄) ပပည်တ င်ေးပပည်ပ လင လပေးလခ မှုမ  ေး၊ စ ရင်ေးရှင်ေးလင်ေးမှုမ  ေး အဆငလ်ပပလစလရေး 

နညေ်းလမ်ေးရှ လဖ လဆ င်ရွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

(၅) လင လ  ေးစ ေးဆင်ေးမှု လ ယ် ူလခ  လမ ွဲ့အဆင်လပပလစလရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်ရန် 

ပဖစ်သည်။ 

  (၆) လံခုခံ လရေးသတငေ်း  န်ယ ် တ ုေးခ  ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

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

နှင့််   အုဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးအ ေး စနစ်တ  က  ေး  ပ်  ပ်  မည့်် တ ုင်ေးလေသက  ေး 
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အလသေးစ ေးလင လရေးလ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး လုပ်ငန်ေးလ  မ်တ  

   ုစနစ်တ  ဖ  ွဲ့စည်ေး     ပ်မတ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးရန်ပဖစ်သည်။ 

၁၆။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လူမှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 ( ) လ   ငေ်းလနအရွယ်လူငယ်အ ေးလံေုး ပည သင်ယူခ င့််ရရှ လရေး၊ 

 (ခ) န ုငင်လံတ ်၏ ပည လရေးအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးလ လစလရေး၊ 

(ဂ) သဘ ဝအရငေ်းအပမစ်မှရရှ လသ  စ မ်ေးအငမ်  ေး  ုအသုံေးခ ၍ သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့လရေး၊ 

 (ဃ) အရည်အခ ငေ်းပပည့််ဝလသ  လူသ ေးအရငေ်းအပမစ်မ  ေး ပပ စုပ   ေးလ  င်လပေးလရေး၊ 

(င)   န်ေးမ လရေးစနစ်အ ေး ပဖည့််ဆည်ေးလဆ င်ရွ ်ပခင်ေး   ုအ ူေးအလလေးလပေး လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(စ) အလုပ်သမ ေးမ  ေး  န်ေးမ မှု လ  ငေ်းမ န်တ ုေးတ ်လစ၍ အလုပ်လုပ်န ုငသ်ည့််စ မ်ေးအ ေး 

ပမင့််မ ေးဖပ ေး  ုန် ုတ်လုပ်မှုတ ုေးတ ်လစလရေး၊ 

 (ဆ) အလုပ်မလပု်န ုင်သည့််အခေါ အလုပ်သမ ေးနှင့်် မ သ ေးစုစ ေးဝတ်လနလရေးအတ  ် 

လ   ်ပံ့်မှုရရှ လစလရေး၊ 

(ဇ) န ုငင်လံတ ်အစ ုေးရ၏ မူဝေါေနှင့်် အလ  ငအ် ည်လဖ ရ်န်ရှ သည့်် လရတ ု၊ လရရှည် 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု ပပည်သူမ  ေးအ ေး ပပန်   ေးအသ လပေးလရေး၊ 

( ) ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ  လဖ လ်ဆ င်မည့်် အ ဆ ယံအသ ု ်အဝန်ေး ူလ  ငလ်ရေး လုပ်ငန်ေးစဉ် 

မ  ေး   ုလဖ လ်ဆ ငလ်ရေး၊ 

(ည) 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 ်လရေး။ 

၁၇။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် င ှေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေမှ  အ ဆ ယံစ ေးပ  ေးလရေးအသ ု ်အဝန်ေး ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေး ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်တ င်ပပည့််မ ရန်အတ  ် လူသ ေးအရငေ်းအပမစ်ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး၊  ျွမ်ေး  ငမ်ှုဆ ုငရ်  ပည  

အရည်အခ ငေ်းမ  ေး  ု အသ အမှတ်ပပ လရေး၊ အလပခခံအလဆ  ်အဦမ  ေး ဖ ံွဲ့ဖဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး ပဖစ်သည်။ 

၁၈။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င်  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 ( ) ပ ုို့ ုန်တ ုေးပမ င့််လရေး ဦေးစ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(ခ)  ပ်ဆင့််တ ုေးတန်ဖ ုေးရ  ုန်လခ  ပစစည်ေးမ  ေးအပဖစ် တ ုေးခ  ွဲ့ ုတ်လုပ်တင်ပ ုို့ လရ င်ေးခ လရေး။ 
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အခန်ေး (၅) 

အလထွေ လထွေ 

၁၉။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေး  ု ၂၀၁၂ ခုနှစ ် ဧဖပ လ ၁ ရ ်လနို့မှစ၍ 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

၂၀။ တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့နှင့်် တ ုင်ေးလေသက  ေးဝန်က  ေးဌ နမ  ေးသည် ဤဥပလေပေါ ပပဋ္ဌ န်ေး 

ခ  ်မ  ေးအရ ယငေ်းတ ုို့နှင့််သ ်ဆ ုင်သည့််  ဏ္ဍစ မံ  န်ေးမ  ေးနှင့်် လေသနတရစ မံ  န်ေးမ  ေး  ု အလ  င် 

အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် ဘ ်လပေါင်ေးစံုမှ အစ အမံမ  ေး ခ မှတ်  င့််သုံေးလဆ င်ရွ ်ရန် 

ပဖစ်သည်။ 

 

ပပည်လ  င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ် လရေး  ုေးသည်။ 

 

 

          (ပံု) ရဲပမင့်် 

          ဝန်က  ေးခ ျ ျုပ် 

   မနတလ ေးတ  ုင်ေးလေ သက  ေးအစ ုေးရ အ ွေဲွဲ့ 

 


