
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနစှ၊် မနတလ ေးတ ိုငေ်းလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေး ဥပလေ 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ဥ်ပလေအမှတ် ၄။) 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တလပေါင်ေးလပပည့််လ   ် ၁၅ ရ ် 

( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပပ  လ ၁၀ ရ ် ) 

န ေါန်ေး 

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

အပ်နှငေ်း  ေးလသ  လုပ်ပ ုင်ခ င့််  ု   င့််သုံေးလ  ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်သည် ဤဥပလေ 

   ုပပဋ္ဌ န်ေးလ  ု်သည်။ 

အခန်ေး (၁) 

အမည်နှင့်် အဓ ပပာယ်လ ာ်ပပချ ် 

၁။ ဤဥပလေ  ု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေး ဥပလေဟု 

လခေါ်တ င်လစရမည်။ 

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

လစရမည် - 

 ( ) တ ိုင်ေးလေသက  ေး ဆ ုသည်မှ  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

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

(ဂ) လေသနတရစ မံ  န်ေး ဆ ုသည်မှ  သတ်မှတ်  ေးသည့်် အခ  န်  လအတ င်ေး 

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

လဆ ငရ်ွ ်လသ  လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မ  ေးနှင့်် ရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးချ ် ဆ ုသည်မှ  စ ေးပ  ေးလရေး ဏ္ဍမ  ေးအလ  ု် အလ  င်အ ည် 

လဖ ရ်န် ရညမ်ှန်ေး  ေးသည့်် အခ  ်အလ ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(င) အစ အစဉ် ဆ ုသည်မှ  ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေး ပပည့််မ လရေးအတ  ် အလ  င်အ ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည့််လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မ  ေး  ု ဆ ုသည်။  

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

သည့်် ခုနှစ်  ု ဆ ုသည်။ 

 (ဆ) ပံိုမှန်လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  အလပခခံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်တ င် ပဖစ်လပေါ်လသ  ုန်ပစစည်ေး 

နှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 



 

  

 

(ဇ) နှစ်အ  ို ်လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  သ ်ဆ ုင်ရ  ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်အလ  ု် ပဖစ်လပေါ်လသ  

 ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( )  ဏ္ဍ ဆ ုသည်မှ   ုတ်လပု်လသ   ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုအမ   ေးအစ ေးအလပေါ် 

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

(ည)  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 မ်ေးအင၊် သတတ နှင့်် 

တ င်ေး   ်ပစစည်ေး၊ စ ်မှုလ ်မှု၊ လျှပစ်စ်ဓ 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) 

စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးချ ်မျာေး 

၃။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်စ မံ  န်ေး၏ အလရေးက  ေးသည့်် ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါ အတ ုငေ်း 

ပဖစ်သည် - 

( ) တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး၏ ပပည်တ င်ေးအသ ေးတင် ုတ်လပု်မှုတန်ဖ ုေးမှ  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ 

ဘဏ္ဍ နှစ် ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ ၇.ဝ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

 (ခ) ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ - 

  (၁) လယ်ယ  ဏ္ဍတ င် ၁.၇ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၂) သ ေးငေါေး ဏ္ဍတ င် ၆.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

(၃) ပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု အလလေး  ေး လဆ ငရ်ွ ်လ  ်ရှ သပဖင့်် 

သစ်လတ  ဏ္ဍတ င် ယခင်နှစ်ပဖင့်် န ှုငေ်းယှဉ်ပေါ  ၂.၇ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး လလ  ့်နည်ေး 

ပဖစ်လပေါ်ရန်၊ 

  (၄) စ မ်ေးအင ်ဏ္ဍတ င် ၄၂.၈ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၅) သတတ နှင့်် တ င်ေး   ပ်စစည်ေးမ  ေး ဏ္ဍတ င် ၃၆.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၆) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍတ င ်၉.၅ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၇) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍတ င် ၉.၇ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၈) လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍတ င် ဝ.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 



 

  

 

  (၉) ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍတ င် ၃.၅ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၀) ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍတ င် ၅၁.၂ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၁) လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍတ င် ၁၀၆.၄ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၂) လူမှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး ဏ္ဍတ င် ၂၉.၉ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၃) ငေှါေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍတ င် ၁၁.၄ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၄)  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍတ င် ၅.၉ ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊   

(ဂ) တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး၏ ပပည်တ င်ေးအသ ေးတင်  ုတ်လပု်မှုတန်ဖ ုေးတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍ 

က  ေး၏ ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၂၇.ဝ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၂၅.၈ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့ လည်ေးလ  ငေ်း၊ 

စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ ပေါဝငမ်ှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၂၉.၄ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ ၂၉.၉ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ ပေါဝင်မှုအခ   ေးအစ ေး  ု ၄၃.၆ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ 

၄၄.၃ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  င်ေး အသ ေးသ ေးပဖစ်လပေါ်လစရန်။ 

အခန်ေး(၃) 

 ဏ္ဍအ  ို ် မူဝါေ၊ ရည်မှန်ေးချ ်နှင့််  ိုပ်ငန်ေးစဉ် 

၄။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

 ယ်ယာစ ို ်ပျ   ေးလရေးနှင့်် ဆည်လပမာင်ေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လရလပမလေသအလပခအလနနှင့််   ု ်ည ပပ ေး မ   ေးလ  င်ေး၊ မ   ေးသန်ို့၊ မ   ေးလစ့်မ  ေး 

 ုတ်လုပ်သုံေးစ   စ ု ်ပ   ေးလရေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂)  လတ င်သူလယ်သမ ေးမ  ေးနှင့်် ဝန် မ်ေးမ  ေးအ ေး စ ု ်ပ   ေးလရေးနညေ်းပည မ  ေး 

လလ့်  င့််ပည လပေးပခင်ေး၊ စ ု ်ပ   ေးလရေးပည ရှင်မ  ေးအ ေး စ ု ်ပ   ေးလရေး ဘ သ  

ရပ်   ု တ ုေးခ  ွဲ့သင ်  ေးလပေးပခင်ေးပဖင့်် စ ု ်ပ   ေးလရေးနည်ေးပည မ  ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေး 

တ ုေးတ ်ရန်၊ လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ုလဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၃) စ ု ်ပ   ေးလရေးဆ ုင်ရ  သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု အလ  င် 

အ ည် လဖ လ်ဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၄) လတ င်သူလယ်သမ ေးမ  ေး၏ အ    ေးစ ေးပ  ေးနှင့်် အခ င့််အလရေး   ု     ယ် 

လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 



 

  

 

(၅) သ ေးနှံစ ု ်ပ   ေး ုတ်လုပ်မှုတ င်  ုန်  စရ တ်လလ  ့်နည်ေးလရေး၊ အရည်အလသ ေး 

ပမင့််မ ေးလရေး၊ လ ေး   ်ခ ုငမ် လရေးနှင့်် လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ် ပ ပပင်စ   

ပဖစ်လပေါ်လ လရေးတ ုို့  ု  ူည လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၆) လ ်မှုလယ်ယ စနစ်မှ စ ်မှုလယ်ယ သ ုို့  ူေးလပပ င်ေးန ုငလ်ရေး အ ေးလပေးလဆ င် 

ရွ ်ရန်၊ 

(၇) လယ်ယ  ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ ပခငေ်းပဖင့်် လ  ေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ် 

လရေးနှင့်် ဆင်ေးရ မှုလလျှ ့်ခ လရေး  ု အလ   ်အ ပူပ ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) မ   ေးလ  ငေ်း၊ မ   ေးသန်ို့ စပေါေးမ   ေးလစ့်မ  ေး ဆ ်လ ် ုတ်လုပ်လရေး၊ 

(၂) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ စ ု ်ပ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လလ့်  င့်် သင ်  ေး 

ပခငေ်း မ  ေး   ုစဉ်ဆ ်မပပတ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

  (၃) သ ေးနှံစ ု ်စ မေ်းအ ေး တ ုေးတ ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

လပေးလရေး၊ 

  (၅) စ ု ်ပ   ေးသ ေးနှံမ  ေးတ င် အ   လ်  င်ေးမ   ေးမ  ေး လပပ င်ေးလ စ ု ပ်   ေးလရေး၊ 

  (၆)  စံပပစ ်မှုလယ်ယ    ်မ  ေး  ု ဆ ်လ ်တ ုေးခ  ွဲ့ လဖ  ်ုတ်လရေး၊ 

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

မ  ေး၊ လခတ်မ  ပပန်လည်ပပ ပပင် မ မေ်းမံပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စပ်မ   ေးစပေါေး မ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်ပခင်ေး  ု တ ုေးတ ်လဆ င်ရွ ်မည်။ တ ုင်ေးလေသက  ေး 

တ င် ဧ (၁၀၀)စပ်မ   ေးစပေါေး မ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်သ  ေးန ုင်လရေးအတ  ် လုပ်ငန်ေး 

ရှင်မ  ေး၏ အငအ် ေး  ုရယူ၍ ဝန်က  ေးဌ န၏ လလ့်  င့််လမ ေးပမြူ  ေးသည့်် 

ပည ရှင်မ  ေးနှင့််  ူည လဆ င်ရွ ်မည်။ 

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

ပခငေ်း မ  ေး ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် အ ူေးအ   ်တ ုေးမ   ေးမ  ေး လပပ င်ေးလ စ ု ်ပ   ေး 

န ုငလ်ရေးအတ  ် မ   ေးပ  ေး ုတ်လုပ်ပခငေ်းနှင့်် နည်ေးပည ပပန်ို့ပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 



 

  

 

  (၄) စ ု ်ပ   ေးစရ တ်လင လ  ေးမ  ေး  ုတ်လခ ေးလပေးရန် လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

(၅) 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 ်မည်။ 

(၆) စ ်မှုလယ်ယ စနစ်   လယ်   ်မ  ေး  ု မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဧ  

(၃၀၀) လဖ ် ုတ်မည်။   

(၇) လျှပစ်စ်ပမစ်လရတင်လုပ်ငန်ေးအနလပဖင့်် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် (၁၅၀၀၀) 

ဧ  လရလပေးလဝန ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၅။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သ ေးငေါေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

လမ ေးပမြူလရေးနှင့််လရ ိုပ်ငန်ေး 

 ( ) မူဝေါေမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) သတ်မှတ်  ေးသည့်် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေး  ု 

ပပည့််မ လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) သ ေးငေါေး ဏ္ဍ၏ စုစုလပေါငေ်းအသ ေးတင်  ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ 

ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ အလပခခံနှစ်အလပေါ် (၁.၂)ဆ ပဖစ်လပေါ်ရန်နှင့်် 

(၆.၃)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်လရေး၊ 

(၂) စ မံ  န်ေး  လအတ ငေ်း စုစုလပေါင်ေးအသ ေး ုတ်လပု်မှု  ု (၉.၁)ရ ခ ုင်နှုန်ေး 

တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်လစလရေး၊ 

(၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ပ  ေး   ပ်စစည်ေး ုတ်လုပ်မှု  ု (၁၀.၁) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး 

တ ုေးတ ်လရေး၊ 

(၄) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ငေါေးပုဇ န် ုတ်လုပ်မှု  ု (ဝ.၉) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး 

တ ုေးတ ်လရေး၊ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 



 

  

 

(၁) စ ေးပ  ေးပဖစ် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးက  ေးမ  ေး  ူလ  ငန် ုငရ်န် ပပည်တ င်ေး၊ 

ပပည်ပမှ အရငေ်းအနှ ေးနှင့်် နညေ်းပည မ  ေး ရယူန ုင်လရေးအတ  ်  ူည  

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) တ ရစဆ န်နှင့်် တ ရစဆ န်   ်ပစစည်ေးမ  ေး၏  ုတ်လုပ်မှုစရ တ်လလျှ ့်ခ ပပ ေး 

အရည်အလသ ေးလ  ငေ်းမ န်လသ      ်ုန်မ  ေး  ု သ င်ေး ုန်အစ ေး  ေုးလရေးနှင့်် 

ပပည်ပ လ ေး   ်ရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) လမ ေးပမြူလရေးဆ ုင်ရ  အလပခခံ  န်ေးဂဏန်ေး အခ  ်အလ ်မ  ေး မှန် န်ပပည့််စံုစ   

ရရှ လရေးနှင့်် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်မှုတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ်   လရ  ်စ   က  ေး  ပ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၄)  န ုငင်ပံခ ေးလင  တ ုေးတ ်ရရှ လရေးအတ  ် ပပည်ပသ ုို့ ငေါေးပုဇ န် တ ုေးခ  ွဲ့တငပ် ုို့န ုငလ်ရေး 

ပုဂဂလ   လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးအ ေး  ူည ပံ့်ပ ုေး၍တ န်ေးအ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၅) သဘ ဝလရပပင်ရှ  ငေါေးလုပ်ငန်ေးဆ ုင်ရ  သယံဇ တမ  ေးစဉ်ဆ ်မပပတ်  ုတ်လုပ် 

န ုင်လရေးနှင့်် သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်   န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုင်ရ လုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ် 

ပခငေ်း (Closed Area နှင့်် Closed Season) ငေါေးလုပ်ငန်ေးဆ ုငရ်  တည်ဆ  

ဥပလေမ  ေး က  ေး  ပ်  ပ်  ပခင်ေး၊ သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွ ်ပခငေ်း 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၆) လ  ေးလ ်လနပပည်သူမ  ေး အပ ုဝင်လင ရရှ ရန် သ ေးငေါေးဆ ုင်ရ  လခတ်မ  

နညေ်းပည မ  ေး၊ နညေ်းပည သစ်မ  ေး သငတ်န်ေးပ ုို့ခ လပေးပခင်ေးပဖင့်် လပေါငေ်းစည်ေး 

လယ်ယ စနစ် (Integrated Farming System) လပေါ်   ်လ လစလရေး  ူည  

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) ဌ နပ ုင်အ    ေးအပမတ်မရန ုင်သည့်် လမ ေးပမြူလရေးခခံမ  ေးအ ေး လုပ်ငန်ေးလလျှ ့်ခ ၍ 

အ    ေးအပမတ်လသခ  မည့်် လမ ေးပမြူလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် တ ုေးခ  ွဲ့လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၈) ပမန်မ န ုင်ငတံ င်ပဖစ်ပ  ေးလလ့်ရှ လသ  တ ရစဆ န် ူေးစ ်လရ ဂေါ     ယ်လဆေး 

မ  ေး   ု လံလုလ  စ်    ုတ်လုပ်န ုငခ် ့်ပပ ေး၊ န ုငန်င်ေးစ       ယ်န ုငခ် ့်ပပ  

ပဖစ်လသ ်လည်ေး  ပမ်ံရငဆ် ုင်ရမည့်် ဆံုေးရံှုေးမှုက  ေးမ ေးလသ  တ ရစဆ န် လရ ဂေါ 

မ  ေး   ု သုလတသနပပ ပခင်ေး၊     ယ်ပခငေ်း၊   န်ေးခ  ပ်ပခင်ေးလုပ်ငန်ေးအ ေး 

န ုငင်တံ  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးနှင့်် ပူေးလပေါင်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 



 

  

 

(၉) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမ  ေး အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်း၊ လခတ်မ စ ်ပစစည်ေး  ရ ယ ၊ 

နည်ေးပည လ ုအပ်ခ  ်မ  ေး ပဖည့််ဆည်ေးပခင်ေး၊  ျွမ်ေး  င်ပည ရှင်မ  ေး လလ့်  င့်် 

လမ ေး ုတ်ပခငေ်း၊ န ုငင်တံ  အ ူအည မ  ေး ညြှ န ှုငေ်းရယူပခငေ်းမ  ေး လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၁၀) စံခ  န်စံညွှန်ေးမ  တ ရစဆ န် ုသလဆေးဝေါေးမ  ေး၊ တ ရစဆ န်အစ ေးအစ မ  ေး  ုတ်လုပ် 

ပခငေ်း၊ အရည်အလသ ေးစစ်လဆေးပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု   လရ  ်စ   လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၁၁) ငေါေး၊ ပုဇ န်၊ န  ေး၊ ဝ ်စသည်ပဖင့်် လ ုအပ်လသ  တ ရစဆ န်မ   ေးလ  င်ေး မ   ေးသန်ို့ 

မ  ေး   ု လေသအလ ု ်လ ုအပ်ခ  ်နှင့််အည  လံလုလ  ်စ   ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေးန ုငလ်ရေး 

အတ  ် စ စဉ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၆။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သစ်လတ  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

ပတ်ဝန်ေး ျင်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် သစ်လတာလရေးရာ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လရ၊ လပမသဘ ဝပတ်ဝန်ေး  ငန်ှင့်် ဇ ဝမ   ေးစံု မ   ေး   မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ် ရန်၊ 

(၂) သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခင်ေးနှင် ့် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး 

တည်လ  င်ပခငေ်းပဖင့်် ရ သ ဥတုမျှတလစပပ ေး စ ု ်ပ   ေးလရေး  ု အလ   ်အ ူ 

ပပ လစရန်၊ 

(၃) လ  ေးလ လ်နပပည်သူတ ုို့၏ အလပခခံသစ်လတ    ် ပစစည်ေးလ အုပ်ခ  ်မ  ေး 

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန်၊ 

(၄) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ် န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် သစ်လတ မ  ေး အပု်ခ  ပ်လုပ်  ုင်မှု 

တ ုို့တ င် ပပည်သူအမ  ေး ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင် လဆ ငရ်ွ ်လ လစရန်၊ 

(၅) သစ်နှင့်် အပခ ေးသစ်လတ    ်ပစစည်ေးမ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ်  ုတ်ယူသုံေးစ   

န ုငလ်ရေးနှင့်် ပပည်သူလူ ုမှ လနအ မ်မ  ေးလဆ  ်လပု်ရ တ င် လ ုအပ်လ  ် 

ရှ လသ  သစ်မ  ေး  ု ပဖည့််ဆည်ေးလရ ငေ်းခ လပေးန ုငရ်န်၊ 

(၆) သစ်လတ သယံဇ တမ  ေး  ုတ်ယူသုံေးစ  ရ တ င် အလလအလ င့််နည်ေးပေါေးပပ ေး 

သစ်အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးတ ်ပဖစ်  န်ေးလပေါ်လပေါ ်လ လစရန်၊ 

  (၇) သစ်လတ  ဏ္ဍ စ မ်ေးလဆ င်ရည် တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးရန်၊ 



 

  

 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  လအ  ်ပေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

(၁) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ် န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခငေ်းပဖင့်် လရရှည်ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ် 

မှုမ  ေး ရရှ လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) သဘ ဝလတ မ  ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်မည်။ 

(၂) က   ေးဝ ုင်ေး/ က   ေးပပင်     ယ်လတ မ  ေး၊ သဘ ဝ  န်ေးသ မ်ေးလရေး နယ်လပမ 

မ  ေး   ု သစ်လတ  ဏ္ဍ ပင်မစ မံ  န်ေးပေါ ရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေးနှင့််အည  တ ုေးခ  ွဲ့ 

ဖ  ွဲ့စည်ေး သတ်မှတ်မည်။ 

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

သစ်လတ စ ု ခ်ငေ်းမ  ေး တည်လ  င်မည်။ 

(၄) လပမအလပခအလနလပေးလသ  လ  ေးရွ မ  ေး၊ ပမ  ွဲ့မ  ေးတ င်  င်ေးစ ု ်ခင်ေးမ  ေး  ု 

စ မံခ  ်ပဖင့်် ပပည်သူလူ ု  ု စညေ်းရံုေးစ ု ်ပ   ေးမည်။ 

(၅) လရဝလရလ လေသမ  ေး   န်ေးသ မ်ေးရန်နှင့်် ဆည်လပမ င်ေး၊ တ တမံမ  ေး လရရှည် 

တည်တံ့်လစလရေးအတ  ် လရဝလရလ  စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  င်မည်။ 

(၆) နှစ်စဉ် လူ ုလှုပ်ရှ ေးမှုပဖင့်် သစ်ပင်မ  ေး စ ု ်ပ   ေးန ုင်လရေးအတ  ် ပ   ေးပင်မ  ေး 

ပဖန်ို့လဝ လပေးမည်။ 

(၇) သစ်လတ   န်ေးသ မ်ေးမှု လုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် ပပည်သူအမ  ေး ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင ်လ လစ 

လရေးအတ  ် ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) အပူပ ုင်ေးလေသ စ မ်ေးလန်ေးစ ုလပပလရေးအတ  ် သစ်လတ စ ု ်ခင်ေးမ  ေး တည်လ  င် 

  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

  (၉) အပူပ ုငေ်းလေသအတ င်ေးရှ  သဘ ဝလတ   န်မ  ေး  ု ပပ စု  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

(၁၀) သဘ ဝလတ မ  ေးမှ  ငေ်း ုတ်ယူသုံေးစ  မှု  ု လလျှ ့်ခ န ုငလ်ရေးနှင့််  င်ေးအစ ေး 

အပခ ေး လလ င်စ သုံေးစ  လရေး ဦေးတည်လ  ် စ မ်ေးအ ေးပမြှင့််မ ေးဖ ုမ  ေး၊ လလ ငစ်  

လတ င့််မ  ေးနှင့်် စ န်ို့ပစ်ပစစည်ေးမ  ေး တ ုေးပမြှင့််သုံေးစ  လ လရေးအတ  ်      

လရ  လ်ရ   ်စည်ေးရံု လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၁) အပူပ ုငေ်းလေသတ င် လပမဆ လွှ  တ ု ်စ ေးပခငေ်း၊ လပမအဆင့််အတန်ေး န မ့််  ပခင်ေးမှ 

    ယ်န ုင်လရေးအတ  ် နုန်ေးတ ေးဆည်ငယ်မ  ေး တည်လဆ  ်မည်။ 



 

  

 

(၁၂) လ  ေးလ ်ပပည်သူမ  ေး လသ  ်သုံေးလရ ဖူလံလုစလရေးအတ  ် လရ န်ငယ်မ  ေး 

တူေးလဖ ်မည်။ 

(၁၃) အပူပ ုငေ်းလေသအတ င်ေးရှ  လတ င်စဉ်လတ ငတ်န်ေးမ  ေး၊ စ မ်ေးလန်ေးစ ုပပည် လ လစ 

လရေးအတ  ် စ မံခ  ်ပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၄) သစ်မဟုတ်သည့်် အပခ ေးသစ်လတ    ပ်စစည်ေးမ  ေး  ု စ မံ  န်ေးလ    ေးခ  ် 

လဘ င်အတ င်ေးမှ  ုတ်ယူသုံေးစ  မည်။ 

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

ပတ်ဝန်ေး  င်နှင့်် လ  ု်လလ  ည လ  ပဖစ်သည့်် ဆငပ်ဖင့်် သစ် ုတ်နည်ေးစနစ်  ု 

ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၆) သစ် ုတ်လမေ်းမ  ေး လဖ  လ်ုပ်လရေးနှင့်် သယ်ယူပ ိုု့လဆ င်လရေး နညေ်းစနစ်မ  ေး 

လ  င်ေးမ န်လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၇) သစ်မ ုတ်မ နှင့်် သစ် ုတ်ပပ ေး  လ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  ငအ် ေး အ    ေး 

သ ်လရ  ်မှု  ု လလ့်လ ဆန်ေးစစ်ပပ ေး သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်မှု သ ်သ  

လစလသ  သစ် ုတ်နည်ေးလမေ်းမ  ေး  ု လ  ု်န လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၈) သစ်အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် လ အုပ်လသ  

သစ်လံုေး ုန်  မ်ေးရရှ လရေး စ မံလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၉) သစ်အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေး   ် ုန် အမည်သစ်မ  ေး  ုတ်လုပ်မည့်် စ ်ရံု၊ 

အလုပ်ရံသုစ်မ  ေး လပေါ်  န်ေးလ သည်နှင့််အမျှ ပပည်တ င်ေးအလုပ်သမ ေးမ  ေး 

အတ  ် လခတ်မ နည်ေးပည သစ်မ  ေး ရရှ လ လစရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၀) နညေ်းပည သစ်မ  ေး အသုံေးပပ ၍ အဆင့််မ  ုန်လခ  မ  ေး  ုတ်လုပ်ပပ ေး ပပည်ပ 

လ ေး   ်သ ုို့ တင်ပ ုို့လရ ငေ်းခ န ုငလ်ရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂၁) ပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုင်ရ    စစရပ်မ  ေး  ု သ ်ဆ ုင်ရ ဌ န၊ အဖ  ွဲ့ 

အစည်ေးမ  ေးနှင့်် လပေါင်ေးစပ်ညြှ န ှုင်ေး အလ  င်အ ည်လဖ မ်ည်။ 

(၂၂) ပပည်တ င်ေး/ပပည်ပ သင်တန်ေးမ  ေး၊ အလုပ်ရံုလဆ ေးလန ေးပ  မ  ေး၊ အစည်ေးအလဝေး 

မ  ေးသ ုို့ ဝန် မ်ေးမ  ေးအ ေး လစလွှတ်မည်။ 

၇။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ မ်ေးအင် ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

စ မ်ေးအင် ဏ္ဍ 



 

  

 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်း ပဖစ်သည် - 

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

က   ေးပမ်ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂) စ မ်ေးအငဆ် ုငရ်    စစရပ်မ  ေး  ု လေသအတ င်ေး သ ်ဆ ုငရ်  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး 

နှင့်် ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  လအ  ်ပေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

(၁) လရနံစ မ်ေး  ုတ်လုပ်မှု  ု ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘဏ္ဍ နှစ်  ် ( ၄၂.၈ )ရ ခ ုင်နှုန်ေး၊ 

တ ုေးတ ် တု်လပု်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

တ ုေးခ  ွဲ့ရှ လဖ  ုတ်လုပ်မည်၊ 

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

လုပ်မှု လလ  ့်နည်ေးပခငေ်း အနည်ေးဆံုေးပဖစ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလဆ င်ရွ ်မည်၊ 

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

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၈။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သတတ နှင့်် တ င်ေး   ် 

ပစစည်ေးမ  ေး  ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်း 

ပဖစ်သည် - 

သတတ နှင့်် တ င်ေးထ  ပ်စစည်ေးမျာေး ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

ဆံုေးရံှုေးမှုအနည်ေးဆံုေးနှင့်် အရည်အလသ ေးပပည့််မ စ    ုတ်လုပ်န ုင်လရေးသ ုို့ လရှေးရှု 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

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

 ုတ်လုပ်သူမ  ေး   န်ေး  ေးတ ုေးပ  ေးလ လရေး အ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

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

 ုတ်လုပ်မှုနှင့်် လ    ်မ  ်ရတန လ ေး   ်မ  ေး ပပည်တ င်ေး၌ အလပခခ ုငမ်  

လပေါ်လပေါ ်ပပ ေး    ု်သင့််သည့်် လ ေးနှုန်ေးမ  ေးရရှ လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 



 

  

 

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

ဓ တ်သတထ မ  ေး  ု ပ ုမ ု ုတ်လုပ်အစ ေး  ေုးရန်၊  

(၅) ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် လရလပမသဘ ဝနှင့်် ပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်ယ ုယ င်ေး 

ပ  ်စ ေးမှုမရှ လစလရေးနှင့်် လေသခံပပည်သူမ  ေး   ခ ု ်နစ်န မှု မရှ လစလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁)  နှစ်စဉ် စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးခ  ်မ  ေး လအ ငပ်မငလ်ရေးအတ  ် လပမလပေါ်လပမလအ  ် 

သယံဇ တဓ တ်သတတ မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ  ုတ်လုပ်ပပ ေး န ုင်ငံလတ ်၏ 

အမ   ေးသ ေးဝငလ်င  တ ုေးတ ်လစလရေး အလ   ်အ ူပပ လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

စ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ပံ ုင်စ ်ရံ၊ု အလုပ်ရုံနှင့်် သတတ တ င်ေးမ  ေး 

   ု ပုဂဂလ  ပ ုင် အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ ပမြှင့််တင် ူေးလပပ ငေ်း၍ အ    ေးရှ စ   ပူေးလပေါင်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) ပုဂဂလ  ပ ုင ် ဓ တ်သတတ မ   ေးစံု  ုတ်လုပ်လရေး ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလစရန် ဓ တ်သတတ  

 ုတ်လုပ်ရ တ င ်လခတ်မ နည်ေးစနစ်မ  ေး အသုံေးပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် လ ုအပ်လသ  

အဆင့််ပမင့်် နညေ်းပည မ  ေးပံ့်ပ ုေးပခငေ်းနှင့်် လုပ်ငန်ေးသုံေးလခတ်မ ပစစည်ေးမ  ေး ပ်ံ့ပ ုေး 

 ူည ပခငေ်းစသည့်် လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၄) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး၌ လ    ်မ  ်ရတန လ ေး   ် လပေါ်လပေါ ်၍ လရရှည် 

တည်တံ့်ခ ုင်ပမ လစရန်   န်ေးသ မ်ေးပပ ေး န ုင်ငလံတ အ်တ  ် န ုင်ငပံခ ေးသုံေးလင နှင့်် 

ပပည်တ င်ေး သုံေးလင မ  ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ လပေးန ုငလ်ရေးအတ  ်  နည်ေးလမ်ေးသစ်မ  ေး 

ရှ လဖ လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၅) ဓ တ်သတတ   ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် ပတ်ဝန်ေး  င်   ခ ု ်ယ ုယ ငေ်းမှုမရှ လစရန် 

ဟန်ခ  ်ည  အလလေး  ေး လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) သတတ  ဏ္ဍနှင့်် န ုင်ငံလတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေး လရရှည်ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုင်ငံပ ုင် 

စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံ ုနှင် ့် သတတ တ င်ေးမ  ေး  ု ပုဂဂလ  ပ ုင် အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ 

 ူေးလပပ င်ေး၍ အ    ေးတူ ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်မည်။ 



 

  

 

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

ဖ ်စပ်သတတ တ င်ေးမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖ င့််လှစ်န ုငရ်န် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

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

ဝငလ်င  တ ုေးတ ်လစရန် စ မံလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄)  တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး လ    ်မ  ်ရတန  လ ေး   ်လပေါ်   ်ပပ ေး   ယ်ပပန်ို့စ   

လရ င်ေးဝယ်န ုင်ပခငေ်းပဖင့်် န ုငင်ပံခ ေးသုံေးလင နှင့်် ပပည်တ င်ေးသုံေးလင မ  ေး တ ုေးတ ် 

ရှ လဖ မည်။ 

(၅) ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် ပတ်ဝန်ေး  င်  ခ ု ်ယ ုယ င်ေးမှု မရှ လစရန် 

စ မံခ  ်မ  ေး ခ မှတ်၍ အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

၉။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေမ  ေး၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

စ ်မှု  ်မှု ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လခတ်မ စ ု ပ်   ေးလရေး  ု အလပခခံ၍ စ ်မှုန ုင်ငလံတ အ်ဆင့််သ ုို့တ ်လမှ်ေးလရေး၊ 

လယ်ယ အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ လယ်ယ  ုတ် ုန်မ  ေး၊ တန်ဖ ုေးပမြှင့်် 

 ုတ်လုပ်သည့််လုပ်ငန်ေးမ  ေး   ယ်  ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ တ ုေးတ ်လ လစလရေးနှင့်် 

အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု အလလေးလပေးလဆ င်ရွ ် 

ပခငေ်းပဖင့်် အက  ေးစ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ဆ ်လ ် ူလ  င်ရန်၊   

(၂) စ ်မှု ဏ္ဍဖ ံွဲ့ပဖ  ေး တ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် ပုဂဂလ  အခန်ေး ဏ္ဍ၊ အစ ုေးရ 

နှင့်် ပုဂဂလ   ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်မှု ဏ္ဍ ပ ုမ ုပမြှင့််တင်ရန်၊ 

(၃) စ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် နည်ေးပည ၊ အတတ်ပည နှင့်် 

ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှုမ  ေး ဖ တ်လခေါ်ပူေးလပေါင်ေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၄) လူူ့စ မေ်းအ ေး အရငေ်းအပမစ်မ  ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င် လဆ င်ရွ ်ပမြှင့််တင် 

လပေးလရေး၊ နညေ်းပည အဆင့််ပမင့်် လူူ့စ မေ်းအ ေး အရင်ေးအပမစ်မ  ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် 

လလ့်  င့််လမ ေး  ုတ်ရန်၊ 

(၅) န ုငင်လံတ ်၏ စ ်မှု ဏ္ဍတ င် ပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု မ  ခ ု ် 

လစသည့်် စဉ်ဆ ်မပပတ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှုပဖစ်လစမည့်် အစ မေ်းလရ င ် စ ်မှု 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး ပ ုမ ု တ ုေးတ ်လ လစရန်။ 



 

  

 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လခတ်မ စ ု ပ်   ေးလရေး  ု အလပခခံလသ   ုန် ုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်လဆ ငမ်ှုနှင့်် စ ်မှု 

လယ်ယ  ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအ ေး အရှ န်အဟုန်ပဖင့်် အမ   ေးသ ေးလရေး 

ရညမ်ှန်ေးခ  ်ပဖင့်် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) န ုငင်ံသ ေးမ  ေး အလုပ်အ  ုင်အခ င့််အလမေ်းမ  ေး လပေါ်  န်ေးလုပ်  ုငခ် င့််ရှ လစရန်၊ 

အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး  ု 

အလလေး  ေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊၎ငေ်းမှတစ်ဆင့်် 

လ အုပ်မည့်် အက  ေးစ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးခ  ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၃)  စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏ အသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍ  

နှစ်၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်  ် (၉.၅) ရ ခ ုငန်ှုန်ေးတ ုေးတ ်လအ င် လဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) စ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ်  ုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်လဆ ငမ်ှု ဏ္ဍနှင့်် 

လင လ  ေး ဏ္ဍ လုပ်ငန်ေးစဉ်အ ေးလံေုး  ု ဟန်ခ  ်ည ည  အလ  ငအ် ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) အလပေါ ့်စ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေး (ဥပမ -အလသေးစ ေးနှင့််အလတ်စ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေး 

မ  ေး) ပပည်ပပ ုို့ ုန်ပမြှင့််တငလ်ရေး/ပပည်ပသ င်ေး ုန် အစ ေး  ေုးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ 

အလုပ ်သမ ေးအမ  ေးအပပ ေးသံေုးရသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး၊ ဗဟုသုတ အလပခခံ 

နှင့်် နညေ်းပည အလပခခံသည့််စ ်မှုလုပ်ငန်မ  ေး၊ ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှု အမ  ေးအပပ ေး 

သုံေးရသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး (ဥပမ - အက  ေးစ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး)   ု 

ဦေးစ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးတ ်မှုပဖစ်လ လစလရေး 

နညေ်းပည  အ ူအည ပံ့်ပ ုေးလပေးမည်။ 

(၄) အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ပ ုမ ုဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေး 

အတ  ် လုပ်ငန်ေးအလ   ်အ ူပပ  အဖ  ွဲ့အစညေ်းမ  ေး၊ တစ်လနရ တည်ေးမှ 

ခ င့််ပပ လဆ ငရ်ွ ် လပေးသည့််စနစ် ဖ င့််လှစ်န ုင်လအ င် စ မံလဆ ငရ်ွ ်လပေးမည်။ 

(၅) စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးတ င် ပုဂဂလ  ၊ အစ ုေးရနှင့်် ပုဂဂလ  ပူေးလပေါငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မှု 

   ု ပ ုမ ုပေါဝင်လစပပ ေး  ုတ်လပု်မှုနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး ပ ုမ ုလ ယ် ူ 



 

  

 

လခ  လမ ွဲ့လစလရေး လ အုပ်လသ အခ န်  စစနှင့်် ဥပလေလရေးရ   စစရပ်မ  ေး  ု ပ်ံ့ပ ုေး 

လပေးမည်။ 

(၆)  ျွမ်ေး  ငလ်ုပ်သ ေးမ  ေး  ု စနစ်တ   လလ့်  င့််ပ   ေးလ  ငပ်ပ ေး၊ အပပည်ပပည် 

ဆ ုင်ရ  အသ အမှတ်ပပ   ျွမ်ေး  ငလ်ုပ်သ ေးမ  ေးအပဖစ် န ုငင်တံ  အဆင့််မ  

အရည်အခ ငေ်းရှ သူမ  ေးပဖစ်သည်အ   လလ့်  င့််ပ   ေးလ  ငလ်ရေး နည်ေးဗ ြူဟ    ု 

  င့််သုံေးမည်။ 

(၇) ပပည်တ င်ေးသယံဇ တမ  ေး အလပခခံအသုံေးပပ သည့််  ုန်ပစစည်ေးအမယ်သစ်မ  ေး 

 ုတ်လုပ်လရေးနှင့်် တန်ဖ ုေးပမြှင့်် ုတ်လုပ်န ုင်လရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၈) တည်လဆ  ်ပပ ေးစ ်မှုဇုန်မ  ေးနှင့်် စ ်မှုဇုန်သစ်မ  ေး  ု လ ုအပ်သလ ု 

တည်လဆ  ် အလ  င်အ ည်လဖ လ်ပေးမည်။ 

(၉) ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု လန  ်  လနလသ  လေသမ  ေး၌ အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

အပေါအဝင် အပခ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးပေါ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် 

လေသနတရ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု အ ေးလပေးတည်လ  င်မည်။ 

   (၁၀) စ ေးပ  ေးလရေးအ ူေးဇုန်မ  ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

၁၀။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 ျှပစ်စ်စ မ်ေးအာေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး လံလုလ  ်ပပည့််ဝစ   ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေးန ုင်လရေးအတ  ် ရရှ န ုင် 

သမျှ စ မ်ေးအင်အရငေ်းအပမစ်မ  ေး အသုံေးပပ ၍လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လုပ် 

န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး အန ဂတ်စ မ်ေးအငလ်ံုလလ  ်မှုရှ ပပ ေး အရန်စ မ်ေးအင် 

  ေးရှ လရေးနှင့်် လရရှည်အသုံေးပပ န ုင်လရေးအတ  ် လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး  ု အ    ေး 

ရှ ရှ  အသုံေးပပ န ုင်လရေး လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးပခင်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးတ ်လ လသ  လခတ်မ  

နညေ်းစနစ်မ  ေးနှင့််အည  လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၄) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ုတ်လုပ်၊ ပ ုို့လွှတ်၊ ပဖန်ို့ပဖြူေးမှုလုပင်န်ေးမ  ေး  ု သဘ ဝ 

ပတ်ဝန်ေး  င်   ခ ု ်မှု အနည်ေးဆံုေးနည်ေးလမ်ေးမ  ေးပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 



 

  

 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

ပပည်သူလူ ုမှ ပူေးလပေါငေ်းပေါဝင်မှုပဖင့်် ဇ ဝလလ င်စ   ့်သ ုို့လသ  ပပန်လည် 

ပပည့််ပဖ  ေးပမ  စ မ်ေးအင်သုံေး ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်မ  ေး တပ်ဆင်သုံေးစ  လ လစလရေး 

နညေ်းပည အ ူအည မ  ေး ပံ့်ပ ုေးလပေးလရေး၊ 

(၂) ဓ တ်အ ေးလပေးစနစ်မှ လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး မလရ  ်ရှ လသေးလသ  အရပ်လေသ 

မ  ေးတ င် အလသေးစ ေးလရအ ေးလျှပ်စစ်နှင့်် ေ ဇယ်ဓ တ်အ ေးလပေးစ ် မ  ေးပဖင့်် 

လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး လ အုပ်ခ   ် ုပဖည့််ဆည်ေးလပေးလရေးနှင့်် လျှပစ်စ်မ ေး ရရှ သည့်် 

လ  ေးရွ အလရအတ  ် ပ ုမ ုလ လစလရေး၊ 

(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လပု်၊ ပ ုို့လွှတ်၊ ပဖန်ို့ပဖြူေး၊ သုံေးစ  လနလသ  ပမန်မ န ုင်ငံ 

ဓ တ်အ ေးစနစ်၏ အရညအ်လသ ေးအ ေး စံခ  န်စံညွှန်ေးနှင့််အည  သတ်မှတ် 

  ေးလသ  ဗ ုို့အ ေးအဆင့််အတ င်ေး ဓ တ်အ ေးပပတ်လတ  မ်ှုနှင့်် ဓ တ်အ ေး 

လပ   ်ဆံုေးမှု အနည်ေးဆံုေးပဖင့်် ပ ုို့လွှတ်န ုငရ်န်  ျွမ်ေး  ငဝ်န် မ်ေးမ  ေးနှင့်် 

န ုငင်တံ  မှ အတတ်ပည  အ ူအည  ရယူ   ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၄) တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး လ အုပ်ခ  ်  ု ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန် 

လရအ ေးလျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လုပ်မှုမ  ေးအပပင် လလစ မ်ေးအငန်ှင့်် လနလရ င် 

ပခည်သုံေး ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံမု  ေး  ု   ယ်  ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ စ ေးပ  ေးပဖစ် 

တည်လဆ  ်၍ ဓ တ်အ ေး လ အုပ်ခ  ်  ု အ ေးပဖည့်် ူည  ပံ့်ပ ုေးလပေးလရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ဓ တ်အ ေးလ ုအပ်ခ  ်မ  ေး  ု အ ေးပဖည့််ပပ ေးလ အုပ်လသ  ရပ်   ်လ  ေးရွ မ  ေး 

သ ုို့ တ ုေးခ  ွဲ့ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေးမည်။ 

(၂) လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး တ ုေးတ ်ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေးန ုင်လရေးအတ  ် တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး 

ဓ တ်အ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးလ ုင်ေးမ  ေးနှင့်် ဓ တ်အ ေးခ  ရံုမ  ေး  ု တ ုေးခ  ွဲ့အလ  င် 

အ ည်လဖ  ်တည်လဆ  ်မည်။ 

(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ုတ်လုပ်မှု၊ ပ ုို့လွှတ်မှု၊ ပဖန်ို့ပဖြူေးမှု၊ သုံေးစ  မှုတ ုို့   ု အခ  န် 

နှင့််တစ်လပပေးည    န်ေးညြှ   ပ်  န ုင်ရန် သတငေ်းအခ  ်အလ ်နှင့်် ဆ ်သ ယ် 

လရေး လခတ်မ နည်ေးပည သုံေး ဓ တ်အ ေး  ပ်  လရေးစနစ် SCADA    ု တပ်ဆင် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်မည်။ 



 

  

 

(၄) အရည်အလသ ေးလ  င်ေးမ န်ပပ ေး၊ ဓ တ်အ ေးလပ   ်ဆုံေးမှုနည်ေးလသ   ရန်စလဖ ်မ  

မ  ေး၊ အရည်အလသ ေးလ  င်ေးမ န်လသ  ဓ တ်အ ေးလ ုငေ်းက   ေးမ  ေးနှင့််လ   သ ေး 

မ  ေး   ုဝယ်ယူ၍ တပ်ဆင်သုံေးစ  ပခငေ်းပဖင့်် ဓ တ်အ ေးပ ုို့လွှတ်လရေးနှင့်် ဓ တ်အ ေး 

ပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးတ ုို့တ င် ဓ တ်အ ေးလပ   ်ဆုံေးမှုလလ  ့်  ရန် ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၅) စ ်စ မ်ေးအ ေးပပည့်် လည်ပတ်န ုင်ရန် အ ူေးသပဖင့်် လရအ ေးလျှပ်စစ်စ ်ရံမု  ေး 

 ုတ်လုပ်မှုလလ  ့်နည်ေးသ  ေးခ  န် လန ရ သ   လမ  ေးတ င် ပ ုမ ု ုတ်လုပ်လပေး 

န ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၁။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

လဆာ ် ိုပ်မှု ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) န ုင်ငံလတ ်၏ ပပ ပပင်လပပ င်ေးလ လ သည့်် န ုင်ငံလရေးစနစ်နှင့််အည  တ ုင်ေးလေသက  ေး 

အတ င်ေးရှ  လမေ်းမ  ေး  ု န ုငင်တံ  အဆင့််မ  လမ်ေးမက  ေးမ  ေးအပဖစ် လပေါ်လပေါ ် 

လ လစရန်၊ 

(၂) လမေ်းမက  ေးမ  ေး  ု အဆင့််ပမြှင့််တင်  ေးသည့်် ယ ဉ်သ  ေးလမေ်းအ  ယ်အတ ုငေ်း 

တံတ ေး မ  ေး  ုလည်ေး အပမ တမ်ေးတံတ ေးမ  ေးအပဖစ်တည်လဆ  ်ရန်၊  

(၃) ပပည်သူလူ ုနှင့်် ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး အ    ေးတူပူေးလပေါငေ်း လဆ ငရ်ွ ် 

ပခငေ်း အစ အစဉ်အရ န ုငင်ံသ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးအ ေး ဖ တ်လခေါ်၍ လဖ  ်လုပ် 

ပပ ပပင ် အဆင့််ပမြှင့််တငပ်ခင်ေးလုပ်ငန်ေး လုပ်  ငုပ်ခင်ေးနှင့်် လွှ လပပ ငေ်းလပေးပခင်ေး 

စနစ်ပဖင့်် ပုဂဂလ  ပ ုငအ်ခန်ေး ဏ္ဍ  ု ပမြှင့််တင်န ုင်ရန် နညေ်းပည ပ ုင်ေး ပ်ံ့ပ ုေး ပခငေ်း၊ 

အတတ်ပည ပ ုငေ်း အ ူအည လပေးပခင်ေး၊ ရပ ုင်ခ င့််နှင့်် လုပ်ပ ုင်ခ င့််မ  ေး 

    ယ်လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 

(၄) န ုငင်ပံခ ေးတ ု ်ရ ု ် ရငေ်းနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှုမ  ေးဖ တ်လခေါ်၍ ပပည်တ င်ေးတ င် လမေ်း/ 

တံတ ေး စ မံ  န်ေးမ  ေးအလ  ငအ် ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်ရန် အ ရှဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး 

ဘဏ်၊  မ္ ့်ဘဏ်လခ ေးလင မ  ေးပဖင့်် လမ်ေး/တံတ ေးမ  ေး အဆင့််ပမြှင့််တင် 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ ပပည်ပန ုငင်မံ  ေးမှ အလ   ်အပံ့်လခ ေးလင မ  ေး ရရှ လအ င် 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 



 

  

 

(၅) ဆင်ေးရ န မ်ေးပေါေးမှုလလျှ ့်ခ လရေး ရညမ်နှ်ေးခ  ်  ု အလ   ်အ ူပပ လစရန် 

အတ  ်  ုန်စည်စ ေးဆငေ်းမှု ပမန်ဆန်လခ  လမ ွဲ့လစလရေး၊ လေသခံပပည်သူမ  ေး 

အလုပ်အ  ုငအ်ခ င့််အလမ်ေးမ  ေး လပေါ်  န်ေးလ န ုငရ်န် လမေ်း/တံတ ေးမ  ေး 

အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၆) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေးရှ  ပပည်သူမ  ေး၏ အလပခခံလ အုပ်ခ  ်တစ်ရပ်ပဖစ်လသ  

လနလရေးအတ  ် လူလနမှုအဆင့််အတန်ေး ပမင့််မ ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့်် လဘေး ငေ်း 

လံခုခံ  စ တ်ခ ရလသ  အ မ်ရ မ  ေး၊ ပမ  ွဲ့ပပမ  ေး စနစ်တ  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလ လရေးအတ  ် 

အဓ     ေးလဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၇) တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့်် ပမ  ွဲ့ပပလေသမူဝေါေနှင့်် အ မ်ရ မူဝေါေမ  ေးပပ စုရန်၊ 

  (၈) တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့်် ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် အ မ်ရ စစ်တမ်ေးလ   ်ရန်၊ 

(၉) စ ေးပ  ေးလရေး၊ အပု်ခ  ပ်လရေးအရ အလရေးပေါသည့်် မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

လ    ်ဆည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည ငဦ်ေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍ ပမ  ွဲ့ပပ 

စ မံ  န်ေး လရေးဆ  ၍ တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေးရှ    န်ပမ  ွဲ့မ  ေးအ ေးလည်ေး ပမ  ွဲ့ပပ 

စ မံ  န်ေးလရေးဆ  ရန်၊ 

(၁၀) အငှ ေးခ အ မ်ရ  (Rental House)နှင့်် ဝယ်ယူန ုင်စ မ်ေးရှ သည့်် အ မ်ရ  စ မံ  န်ေး 

မ  ေး   ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င၊် မ တထ လ ၊ လ    ်ဆည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ 

လည င်ဦေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍ ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေးလရေးဆ  ၍   န်ပမ  ွဲ့မ  ေး  ုလည်ေး 

အ မ်ရ  စ မံ  န်ေးလရေးဆ   အလ  ငအ် ည်လဖ ်ရန်၊  

(၁၁) Urban  Services and   Infrastructure  Upgrading  in  Urban Slum 

&  Rural Area စ မံ  န်ေး  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ လ    ်ဆည်၊ 

ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည င်ဦေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍လရေးဆ  ရန်၊ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ပပည်လ  ငစ်ုလမ်ေးမက  ေးမ  ေး (၂၄)လမေ်း ရှ ပေါ 

သည်။ ၎င်ေးပပည်လ  င်စု လမ်ေးမက  ေးမ  ေးတ င်  တတရ လမ်ေး (၈၄၇မ ုင် ၁ဖ လုံ) 

ရှ ၍ ၎င်ေး တတရ လမ်ေးမ  ေး  ု (၁၂)လပအ  ယ်မှ (၁၈)လပအ  ယ်သ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ (၁၈)လပအ  ယ်မှ (၂၄)လပအ  ယ်သ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း တ ုေးပမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ ၎င်ေးပပည်လ  င်စု လမေ်းမက  ေးမ  ေးတ င် လ    ်လမေ်း (၈၉ 

မ ုင် ၆ ဖ လုံ )၊ အမ ခံလမေ်း (၁၅မ ုင် ၃ဖ လုံ)၊ လပမလမ်ေး (၂မ ုင် ၃ဖ လုံ) ရှ ပပ ေး၊ 



 

  

 

၎င်ေးလ    လ်မ်ေး၊ အမ ခံလမ်ေး၊ လပမလမ်ေးမ  ေး  ု  တတရ လမ်ေး အဆင့််သ ုို့ 

တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂)  မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ရန်ပံလုင ပဖင့််လဆ င်ရွ ်လသ  လမေ်းမှ  (၃၄) 

လမေ်း ရှ ပေါသည်။  တတရ လမ်ေး(၁၉၅မ ုင ် ၁ဖ လံု)နှင့်် လ    ်လမေ်း(၂၉မ ုင် 

၄ဖ လံ)ုရှ ၍ လပမလမ်ေး (၈မ ုင ် ၂ဖ လံ)ု ရှ ပေါသည်။ တ ုင်ေးလေသက  ေးလမ်ေးမ  ေး 

အန ်  တတရ လမ်ေးမ  ေး  ု (၁၂)လပ အ  ယ်မှ (၁၈)လပ အ  ယ်သ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ (၁၈)လပ အ  ယ်မ ှ (၂၄)လပအ  ယ်သ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း တ ုေးပမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ လ    ်လမ်ေး၊ အမ ခံလမေ်းနှင့်် လပမလမ်ေးမ  ေး  ု  တတရ  

လမေ်းသ ိုု့ အဆင့််ပမြှင့််တင် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃)  အဆ ပုေါ လမ်ေးမ  ေးလပေါ်ရှ တံတ ေးက  ေးငယ် (၃၉၁၄) စင်ေး  ုလည်ေး အဆင့််ဆင့်် 

တ ုေးပမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၄) စ ေးပ  ေးလရေး၊ အပု်ခ  ပ်လရေးအရ အလရေးပေါသည့်် မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

လ    ်ဆည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည ငဦ်ေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍ ပမ  ွဲ့ပပ 

စ မံ  န်ေး လရေးဆ  အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်သ  ေး၍   န်ပမ  ွဲ့မ  ေး  ု 

လည်ေး ပမ  ွဲ့ပပ စ မံ  န်ေးမ  ေးလရေးဆ  ၍ အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၅) အငှ ေးခ အ မ်ရ  (Rental House) နှင့်် ဝယ်ယူန ုငစ် မ်ေးရှ သည့်် အ မ်ရ စ မံ  န်ေး 

လရေးဆ  အလ  ငအ် ည်လဖ ပ်ခငေ်း  ု ဦေးစ ေးလပေး၍ မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ 

မ တထ လ ၊ လ    ဆ်ည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည ငဦ်ေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် လဆ င်ရွ ် 

သ  ေးပပ ေး   န်ပမ  ွဲ့ မ  ေးတ ငလ်ည်ေး အ မ်ရ စ မ ံ န်ေး လရေးဆ  လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၆)  Urban Services and Infrastructure Upgrading in Urban Slum & 

Rural Area စ မံ  န်ေးမ  ေးလရေးဆ  ပခင်ေး  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

လ    ်ဆည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည ငဦ်ေးပမ  ွဲ့မ  ေးတ င် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးပပ ေး 

ပပည်လ  င်စုအစ ုေးရနှင့်် ပူေးလပေါငေ်းလဆ င်ရွ ်လရေး၊   

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ပပည်လ  ငစ်ုလမေ်းမက  ေးမ  ေး (၂၄)လမ်ေး ရှ ပေါ 

သည်။ ၎င်ေးပပညလ်  င်စုလမ်ေးမက  ေးမ  ေးတ င် (၈၄၇ မ ုင် ၁ဖ လံ)ု ရှ ၍ 

၎င်ေး တတရ လမ်ေးမ  ေး   ု (၁၂)လပအ  ယ်မှ (၁၈)လပအ  ယ်သ ုို့ လည်ေးလ  င်ေး၊ 

(၁၈)လပအ  ယ်မှ (၂၄)လပအ  ယ်သ ုို့လည်ေးလ  င်ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 



 

  

 

၎င်ေးပပညလ်  ငစ်ု လမ်ေးမက  ေးမ  ေးတ င် လ    ်လမ်ေး (၈၉မ ုင ် ၆ဖ လုံ)၊ 

အမ ခံလမေ်း (၁၅မ ငု် ၃ဖ လံ)ု၊ လပမလမ်ေး (၂မ ုင် ၃ဖ လုံ)ရှ ပပ ေး၊ ၎င်ေး 

လ    ်လမေ်း၊ အမ ခံလမ်ေး၊ လပမလမ်ေးမ  ေး  ု  တတရ လမ်ေးအဆင့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။   

(၂) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ရန်ပံလုင ပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်လသ လမ်ေးမှ  (၃၄) 

လမေ်း ရှ ပေါသည်။  တတရ လမ်ေး (၁၉၅ မ ုင် ၁ဖ လံု)နှင့်် လ    ်လမေ်း(၂၉ မ ုင် ၄ 

ဖ လံ)ုရှ ၍ လပမလမ်ေး (၈ မ ုင် ၂ဖ လုံ)ရှ ပေါသည်။ တ ုင်ေးလေသက  ေးလမ်ေးမ  ေး 

အန ်  တတရ လမေ်းမ  ေး  ု (၁၂) လပ အ  ယ်မှ (၁၈) လပ အ  ယ်သ ုို့ 

လည်ေးလ  င်ေး၊ (၁၈)လပအ  ယ်မှ (၂၄)လပအ  ယ်သ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း တ ုေးပမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ လ    ်လမ်ေး၊ အမ ခံလမ်ေးနှင့်် လပမလမ်ေးမ  ေး  ု  တတရ  

လမေ်းသ ိုု့ အဆင့််ပမြှင့််တင်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) အဆ ပုေါ လမ်ေးမ  ေးလပေါ်ရှ  တံတ ေးက  ေးငယ်(၃၉၁၄) စင်ေး  ုလည်ေး အဆင့််ဆင့်် 

တ ုေးပမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၄) လူဦေးလရ (၁)သ န်ေးနှင့်် (၁)သ န်ေးအ  ်ရှ  ပမ  ွဲ့က  ေးမ  ေး န ုငင်လံရေးစ ပ  ေးလရေး 

အခ  ်အခ    သည့်် ပမ  ွဲ့က  ေးမ  ေးအ ေး Town Plan and Village Plan မ  ေး 

လရေးဆ  မည်။ 

(၅) တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့်် ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် အ မ်ရ စစ်တမ်ေးမ  ေး   ုမနတလလေးပမ  ွဲ့၌ ဦေးစ ေးလပေး 

လ   ်ယူ၍ ပမ  ွဲ့ပပတ ုေးတ ်မှုနှင့်် အ မ်ရ လ ုအပ်ခ  အ် ေး တ  ်ခ  ်မည်။ 

(၆)  အ မ်ရ လ အုပ်ခ  ် တ  ်ခ  ်ရရှ မှုအလပေါ် မူတည်၍ စ ေးပ  ေးလရေးအရ ဝယ်ယူ 

န ုငစ် မ်ေး တ  ်ခ  ်၍ လ အုပ်လသ  အငှ ေးခ အ မ်ရ  (သ ုို့) တန်ဖ ုေးနည်ေးအ မ်ရ  

မ  ေးအ ေး ပပည်လ  ငစ်ုအစ ုေးရနှင့်် ပူေးလပေါငေ်းတည်လဆ  န် ုငလ်ရေး လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၇) ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေးမ  ေးလရေးဆ  ရ တ င် လရရှည်စ မံ  န်ေးနှင့်် အလပခခံအလဆ  ်အဦ 

လ အုပ်ခ  ်မ  ေးအ ေး စနစ်တ  လရေးဆ  လဖ ် ုတ်မည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ပ ုို့လဆ င်လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

ပ ိုို့လဆာငလ်ရေး ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 



 

  

 

(၁) လခတ်နှင့််အည  လခတ်မ ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးစနစ် ( ုန်ေး၊ လရ၊ လလ)လပေါ်  န်ေးလရေးနှင့်် 

သယ်ယူပ ုို့လဆ ငလ်ရေးစနစ်   န်ေး  ေးရန်၊ 

(၂) လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်လရေးလံခုခံ လခ  လမ ွဲ့စ  ပဖင့်် ခရ ေးသ  ေးပပည်သူမ  ေး အနတရ ယ် 

 င်ေးရှင်ေးစ   သ  ေးလ န ုင်ရန်၊ 

(၃) န ုငင်လံတ ်၏ န ုငင်လံရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး၊ လူမှုလရေး လ ုအပ်ခ  ်မ  ေးအရ လပေါ်လပေါ ် 

လ လသ  လူနှင့််  ုန်စည်ပ ုို့လဆ င်လရေး လ အုပ်ခ  ်မ  ေးအန ်မှ ရ  ေးပဖင့်် 

ပ ုို့လဆ င ် ရန်မ  ေး  ု ပဖည့််ဆည်ေးလဆ ငရ်ွ ်လပေးပခင်ေးပဖင့်် တ ုေးတ ်မှု  ု 

အလ   အ် ူပပ ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁)  ုန်ပစစည်ေးမ  ေးအ ေး လ ုအပ်သည့််လေသသ ုို့ လ ုအပ်လသ   ုန်ပစစည်ေး အလရ 

အတ  ် အခ  န်မ လရ  ်ရှ လရေးနှင့်် ခရ ေးသည်ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး 

စ စဉ်က  ေး  ပ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂) လေသအတ င်ေးမျှတစ   ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန်အတ  ် လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်လရေး 

ပ ုမ ု လ  င်ေးမ န်လစလရေး၊ ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးတ ်ဖ ွံဲ့ပဖ  ေးလ လစလရေး 

နှင့်် ပံ့်ပ ုေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည်- 

(၁) န ုငင်ပံ ုင၊် သမဝေါယမပ ုငန်ှင့်် စ ေးပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးဆ ်စပ်၍ 

တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ပ ုို့ ုန်/သ ငေ်း ုန်မ  ေး  ု လ အုပ်သည့််အခ  န်၊ လ အုပ် 

သည့်် လေသသ ုို့ အခ  န်  ု ်ပ ိုု့လဆ င၍် ဝငလ်င ရရှ လအ င် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

  (၂) ပမန်မ ့်မ ေးရ  ေးခရ ေးစဉ်မ  ေး အခ  န်မှန်လပပေးဆ  မည်။ 

(၃) ပပည်တ င်ေးလရလ   င်ေး ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးလရယ ဉ်မ  ေး ပပငဆ်င်မ မ်ေးမံပပ ေး ခရ ေးစဉ် 

မပ  ် လပပေးဆ  မည်။ 

(၄)  ုန်ေးလမေ်းပ ုို့လဆ င်လရေး ခရ ေးသည်တင၊်  ုန်တင်ယ ဉ်မ  ေး ပပင်ဆင်မ မ်ေးမံပပ ေး 

ခရ ေးစဉ်မပ  ် လပပေးဆ  မည်။ 

  (၅) လလလ   ငေ်းလ ငုေ်းမ  ေးခရ ေးစဉ်မပ  ် လပပေးဆ  မည်။ 

  (၆) ပုဂဂလ   ပ ုို့လဆ င်လရေး ယ ဉ်မ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့လပပေးဆ  မည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 



 

  

 

ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ပမန်မ ့်ဆ ်သ ယ်လရေးလုပ်ငန်ေး  ု အစ ုေးရ၏ ဘတ်ဂ  ်လင ပဖင့်် မှ ခ ုအသုံေးပပ ပခင်ေး 

မပပ လတ ့်သည့်် လ  ်ပ ုလရေးရှင်ေးအပဖစ် ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ ဝငလ်ရ  ် 

လ မည့်် န ုငင်တံ  ဆ ်သ ယ်လရေး ဝန်လဆ င်မှု ုမပဏ မ  ေးနှင့်် ယှဉ်ပပ  င် 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂) မ ုဘ ုင်ေးဖုန်ေးမ  ေး  ု န ုင်ငတံ   စံခ  န်စံညွှန်ေးမ  ေးနှင့််အည  ပပည်သူမ  ေးသ ုို့ 

အဆင့််ဆင့်် လ ေးနှုန်ေးလလ  ့်နည်ေး တပ်ဆင်လပေးန ုငရ်န်နှင့်် လ  ေးလ ်လနပပည် 

သူမ  ေးအ   မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ ဖုန်ေးမ  ေး သုံေးစ  န ုင်လရေးလဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၃) လ  ေးနန်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု သတငေ်းအခ  ်အလ ်နှင့်် နညေ်းပည ပဖင့်် တ  ဖ ် 

၍ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု နညေ်းပေါေးသည့်် လေသမ  ေးအတ  ် အရန်ဆ ်သ ယ်လရေးစနစ်အပဖစ် 

ဝန်လဆ င်မှု လပေးန ုငလ်ရေးလဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပမ  ွဲ့ပပတ င်သ မ  လ  ေးလ ်လေသအ   

တယ်လ ဖုန်ေး တ ုေးခ  ွဲ့တပ်ဆင်သ  ေးမည်ပဖစ်ပပ ေး တယ်လ ဖုန်ေးသ ပ်သည်ေးဆ  ု 

၂၇ရ ခ ုငန်ှုန်ေးအ  လည်ေးလ  င်ေး၊ အငတ် န ်  ုေးလဖ  ်မှု  ု ၁၀ ရ ခ ုင်နှုန်ေး 

အ  လည်ေးလ  င်ေး၊ တ ုေးတ ်သုံေးစ  န ုင်ရန် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) ဆ ်သ ယ်လရေး ဝန်လဆ ငမ်ှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးပဖစ်သည့်် အင်တ န ် ဝန်လဆ င်မှု 

   ုပပည်သူမ  ေး စ တ်က    ်လရွေးခ ယ် အသုံေးပပ န ုင်သည်အ   လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် န ုငင်ပံခ ေးအလ   ်အပံ့် လခ ေးလင မ  ေးရယူလ  ် 

GSM/UMTS မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ ဖုန်ေး တ ုေးခ  ွဲ့တပ်ဆင်ပခငေ်းလုပ်ငန်ေး  ု လဆ င်ရွ ်  

 မည့််အပပင် ပမန်မ ့်ဆ ်သ ယ်လရေးလုပ်ငန်ေးအ ေး န ုငင်လံတ လ်င   ုမှ ခ ု အသုံေးပပ  

ပခငေ်း မရှ လတ ့်သည့်် လ  ်ပ ုလရေးရှင်ေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးအပဖစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တ င် 

လပပ င်ေးလ လဆ ငရ်ွ ်ပပ ေး ဆ ်သ ယ်လရေးလ  ်ပ ုလရေးရှင်ေး၏   ုယ်ပ ုင်ရန်ပံုလင  

မ  ေး န ုင်ငံတ   အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး ံမှ လခ ေးလင နှင် ့် အလ   ်အပံ့်မ  ေး 

နညေ်းပည မ  ေးရယူလ  ် လုပ်ငန်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။  



 

  

 

(၂) န ုင်ငံလတ ်၏ ရည်မှန်ေးခ  ်ပဖစ်လသ  တယ်လ ဖုန်ေးသ ပ်သည်ေးဆ ၂၇ ရ ခ ုင်နှုန်ေး 

အ   တ ုေးတ ်ရရှ လအ င် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၄။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

ဘဏ္ဍာလရေးနှင့််အခ န် 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး  ု   လရ  ်စ   အလ   ်အ ူ 

ပပ န ုင်သည့်် လခတ်မ ဘဏ်လုပ်ငန်ေးစနစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး၊ အခ န်လ   ခ်ံမှု 

စနစ်နှင့်် အလသေးစ ေးလခ ေးလင စနစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၂) စ ေးပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးမှ လ အုပ်သည့်် လင လ  ေးအရငေ်းအနှ ေးမ  ေး  ု သင့််တင့်် 

လသ  အတ ုေးနှုန်ေးပဖင့်် ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ  ် ရသင့််ရ  ု ်လသ  အခ န်မ  ေးလ တ် င်ေးမှုမရှ ဘ  

အပပည့််အဝ လ   ်ခံရရှ လရေးနှင့်် လခတ်မ တ ုေးတ ်သည့်် အခ န်ဌ န ပဖစ်လ  

လစရန်နှင့်် အခ န် မ်ေးပပည်သူမ  ေးအ ေး လ  ငေ်းမ န်လသ  ဝန်လဆ ငမ်ှုမ  ေး  ု 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးပခင်ေးပဖင့်် ပပည်သူမ  ေးနှင့်် အစ ုေးရအတ  ် အ ေး  ေးယုံ  ည် 

လလ  ်လသ  အခ န်ဌ နအပဖစ် ပပ ပပငလ်ပပ င်ေးလ လရေး၊ 

(၂) လင လ  ေးစ ေးဆင်ေးလည်ပတ်မှု တည်ပင မ်လရေးအတ  ် ပပည်သူပပည်သ ေးမ  ေး ံမှ 

အပ်လင မ  ေးစုလဆ င်ေးမှု တ ုေးတ ်လစရန် လဆ င်ရွ ်ပခင်ေးနှင့််  ုန် ုတ်လုပ်ငန်ေး၊ 

သယ်ယူပ ုို့လဆ င်လရေးလုပ်ငန်ေး၊  ုန်သ ယ်မှုလုပ်ငန်ေး၊ လဆ  ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေး၊ 

ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေး ဏ္ဍမ  ေး အရှ န်အဟုန်ပမြှင့်် တ ုေးတ ်လအ င ် နှစ်တ ု/ 

နှစ်ရှည် နှစ်ခ င်ေးဆပ်လခ ေးလင မ  ေး  ုတ်လခ ေးပဖည့််ဆည်ေးလပေးပခင်ေးတ ုို့  ု ဟန်ခ  ် 

ည ည  လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) အလပခခံလူတန်ေးစ ေးမ  ေး၏ စ ေးဝတ်လနလရေး ဖူလံလုစလရေးအတ  ် လင လ  ေး 

လ အုပ်ခ  ်အ ေး အတ ုေးနှုန်ေးသ ်သ စ  ပဖင့်် အလ   ်အ ူပပ လစလရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

နှင့််   အုဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေးအ ေး စနစ်တ   က  ေး  ပ်  ပ်  မည့်် တ ုင်ေးလေသက  ေး 



 

  

 

နယ်လပမအတ င်ေး အလသေးစ ေး လင လရေးလ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး 

လုပ်ငန်ေး လ  ်မတ   ု စနစ်တ  ဖ  ွဲ့စည်ေး     ပ်မတ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ  ် ရသင့််ရ  ု ်လသ  အခ န်မ  ေးလ တ် င်ေးမှုမရှ ဘ  

အပပည့််အဝ လ   ခ်ံရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၃) လင လပေးလခ မှုစနစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် Banking Network မ  ေး 

လုပ်ငန်ေး စ မ်ေးရည်မ  ေး (Capacity) ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်သ  ေး 

မည်၊ 

  (၄) Micro Finance လုပ်ငန်ေးမ  ေး   ယ်  ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၅။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လူမှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်း ပဖစ်သည် - 

ပညာလရေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) န ုငင်ံသ ေးလ  င်ေးမ  ေး ပပ စုပ   ေးလ  င်လပေးရန်၊  

  (၂) မသင်မလနရ မူလတန်ေးပည လရေးစနစ်  ု က   ေးပမ်ေးအလ  ငအ် ည်လဖ ်ရန်၊ 

  (၃) တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး ပည ရည်ပမင့််မ ေးရန်၊ 

(၄) တစ်သ ်တ လလ့်လ သင်ယူလသ  ပည လရေးစနစ်နှင့်် လူူ့အဖ  ွဲ့အစည်ေး 

လပေါ်  န်ေးရန်၊  

(၅)  ျွမ်ေး  ငလ်သ  အသ ပည ရှင၊် အတတ်ပည ရှင၊် နညေ်းပည မ  ေး လပေါ်  န်ေး 

ရန်၊ 

  (၆) ေ မ ု လရစ စနစ် ပပဋ္ဌ န်ေး  န်ေး  ေးရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ပပည်လ  င်စုသမမတ ပမန်မ န ုင်ငသံ ေးတ ုင်ေး အလပခခံပည   ု လ  ငေ်းစ   တတ် 

လပမ  ်ပပ ေး   န်ေးမ သန်စ မ်ေး၍ စ ရ တတလ  ငေ်းမ န်သည့်် န ုငင်ံသ ေးလ  င်ေး မ  ေး 

ပဖစ်လ လစလရေး၊ 

(၂) လူမှုစ ေးပ  ေးလရေးဘဝ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် အသ ်လမ ေးဝမ်ေးလ   ငေ်း 

ပည  အလပခခံမ  ေး သင ်  ေးလပေးလရေး၊   



 

  

 

(၃) စ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် တ ု ်ရ  ု်အလ   ်အ ူပပ သည့်် 

စ ေးပ  ေးလရေး နယ်ပယ်အသ ေးသ ေး  လ ုအပ်လ  ်ရှ သည့်် အလယ်အလတ်တန်ေးစ ေး 

 ျွမ်ေး  င်သူ လူူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ်မ  ေး ပပ စုပ   ေးလ  င် လမ ေး ုတ်ပခငေ်း  ု 

ဦေးစ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၄) တ ကသ ုလ်မ  ေးသည် တ ကသ ုလ်အဂဂေါရပ်နှင့်် ပပည့််စံုလသ  ပည ရပ်ဝန်ေး  င် 

လ  င်ေးမ  ေး ပဖစ်လ လစလရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မသင်မလနရ မူလတန်ေးပည လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု   လရ  ်စ   အလ  င် 

အ ည်လဖ  ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) အလယ်တန်ေးအဆင့််နှင့်် အ  ်တန်ေးအဆင့်် လ   ငေ်းလနပမ လရေး လုပ်ငန်ေးမ  ေး 

   ု  ပ်မတ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) သင ်  ေးမှု အရည်အလသ ေးပမင့််မ ေးလရေးနှင့်် စဉ်ဆ ်မပပတ် အသ ်လမ ေး 

ဝမ်ေးလ   ငေ်း ဆရ အတတ်ပည  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှုလပု်ငန်ေးမ  ေး  ု ပမြှင့််တင်လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

  (၄) လ   ငေ်းသ ေး၊ လ   ငေ်းသူမ  ေး၏ အရည်အလသ ေးပမြှင့််တင်လစမည်။ 

  (၅) န ုငင်တံ  အဆင့််မ  ပည ရည်ပမင့််မ ေးလရေး လဖ ်လဆ ငလ်စမည်။ 

  (၆) အဂဂလ ပ်စ  သင ်  ေးမှုပမြှင့််တင်လစမည်။ 

(၇) စ ေးပ  ေးလရေးနှင့်် စ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု  ု တ  ု်ရ  ု်အလ   ်အ ူ 

ပပ ရန်နှင့်် လ အုပ်လသ  အလယ်အလတ်  ျွမ်ေး  ငပ်ည ရှင်မ  ေး၊ လုပ်သ ေး 

မ  ေး   ု တ ကသ ုလ်မ  ေးမှ အခ  န်တ ုအတ င်ေး လမ ေး ုတ်လပေးန ုင်ရန်အတ  ် 

စ ်မှုသ ်လမ ေးပည ရပ် လလ့်  င့််သင ်  ေးလရေး (Technical Vocational 

Education Training; TVET) သငတ်န်ေးမ  ေး  ု အပခ ေးဝန်က  ေးဌ နမ  ေး၊  

ပပည်ပလုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးနှင့်် တ ကသ ုလ်မ  ေးပူလပေါင်ေး၍ လူူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်း အပမစ် 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု အစ အစဉ် (Human  Resource Development Programme 

HRD)ပဖင့်် သငတ်န်ေးမ  ေးတ ုေးခ  ွဲ့ ဖ င့််လှစ်မည်။ 

(၈) လေသနတရဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးစ မံ  န်ေးမ  ေးအတ  ်  ဏ္ဍအလ ု ် လဆ င်ရွ ် 

န ုငသ်ည့််  ျွမ်ေး  ငပ်ည ရှင်မ  ေး လပေါ်   ်လ လစမည်။ 



 

  

 

(၉) န ုငင်တံ  နှင့်် ယှဉ်ပပ  င်န ုငသ်ည့်် အရည်အခ ငေ်းပပည့််မ သည့်် အတတ်ပည ရှင် 

မ  ေးနှင့်် အင်ဂ ငန် ယ ပည ရှငမ်  ေး လပေါ်  န်ေးလ လစမည်။ 

 ျန်ေးမာလရေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) ပပည်သူမ  ေး၏   န်ေးမ လရေး အဆင့််အတန်ေး တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလ လစရန်၊ 

  (၂) န ုငင်လံတ ်၏ ဦေးစ ေးလပေး  န်ေးမ လရေးပပဿန မ  ေး  ု လပဖရှင်ေးရန်၊ 

  (၃) လ  ေးလ ်လေသ   န်ေးမ လရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်ရန်၊ 

(၄)   န်ေးမ ပခငေ်းအလပေါ် အ    ေးသ ်လရ  ်မှုရှ လသ  လူမှုလရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေးနှင့်် 

ပတ်ဝန်ေး  င်တ ုို့နှင့်် ဆ ်စပ်လ  ်ရှ လသ  အလပခအလနမ  ေး တ ုေးတ ်လ  င်ေး 

မ န်စ   ပဖစ်လပေါ်လစရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) န ုငင်ံသ ေးတ ုင်ေး အရည်အလသ ေးပပည့််ဝလသ  ပပ ေးပပည့််စံုသည့််   န်ေးမ လရေး 

လစ င့််လရှ  ်မှု   ုသ တူည မျှ ရရှ ခံစ ေးန ုင်လရေး၊ 

(၂) လရ ဂေါမ  ေးနှင့််   န်ေးမ လရေးအလပခအလနမ  ေးအ ေး ပပည်သူူ့  န်ေးမ လရေး ပပဿန  

မ  ေးအပဖစ်သ ုို့ လပေါ်လပေါ ်လ ပခငေ်း မရှ လစလရေးအတ  ် က   တငလ်မျှ မ်ှန်ေး စ မံ 

လဆ ငရ်ွ ်လရေးနှင့်် ပပည်သူူ့  န်ေးမ လရေးပပဿန အပဖစ် တည်ရှ လနလသ  

လရ ဂေါနှင့််   န်ေးမ လရေးအလပခအလနမ  ေး လလ  ့်နည်ေးပလပ   လ်ရေး၊ 

(၃) မ ခင်၊ လမ ေး င်ေးစနှင့််  လလေးသူငယ်မ  ေး ဘဝသ ်တမ်ေးတစ်လလျှ  ် 

  န်ေးမ လရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး၊ 

(၄) အလပခခံအဓ  လဆေးဝေါေးမ  ေး     ယ်လဆေးနှင့်် တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးဝေါေးမ  ေး  ု 

လံလုလ  စ်  ရရှ လစလရေးအတ  ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၅) အစ ေးအလသ  လ်ဆေးဝေါေး အလှ ုန်နှင့်် လူသုံေး ုန်ပစစည်ေးမ  ေး လဘေး ငေ်း လံုခခံ  

စ တ်ခ လရေး၊ လုပ်ငန်ေးခ င်  န်ေးမ လရေး၊ ပတ်ဝန်ေး  င်  န်ေးမ လရေး၊ ပပည်သူူ့ 

  န်ေးမ လရေး ဓ တ်ခ  လုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့လရေး  ု လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၆) ပပည်သူအ ေးလံေုး၏ ဘဝသ ်တမ်ေးတစ်လလျှ  ်   န်ေးမ လရေးနှင့်် ည ည တ် 

လသ  အမူအ  င့််မ  ေး  ု သ ရှ လ ု ်န   င့််သုံေးန ုင်လစလရေးနှင့််   န်ေးမ လရေး 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေး တ ်လစရန် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 



 

  

 

(၇) ပပည်သူလူ ု၏   န်ေးမ လရေး အဆင့််ပမြှင့််တငရ် တ င်   န်ေးမ လရေးနှင့်် နှ ေးန ယ် 

လသ  ဌ နအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး ပုဂဂလ  မ  ေးနှင့်် ပူေးလပေါင်ေးလဆ င်ရွ ်မှု  ု 

ပမြှင့််တင်လရေး၊ 

(၈) လပပ င်ေးလ လ သည့်် န ုင်ငလံရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး၊ လူမှုလရေး၊ ပတ်ဝန်ေး  င်န ုင်ငံတ   

ဆ ်ဆံလရေးနှင့်် န ုင်ငံတ     န်ေးမ လရေးလုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးနှင့်် လ  ု်လလ   

ည လ  ရှ သည့််   န်ေးမ လရေးစနစ် ပဖစ်လပေါ်လ လစရန် ဦေးတည်လဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁)   န်ေးမ လရေးစ မံခန်ို့ခ  မှု သတင်ေးစနစ် အ ေးပဖည့််လဆ င်ရွ ်လရေးအတ  ် 

  န်ေးမ လရေး သတင်ေးအခ  ်အလ ်မ  ေး စနစ်တ   ပပ စုလရေးဆ ုင်ရ  

စ မ်ေးရည်ပမြှင့််တငလ်ပေးလရေးနှင့်် လခတ်မ ဆ ်သ ယ်လရေး နညေ်းပည မ  ေး အသုံေး 

ပပ မည်။ 

(၂) လရ ဂေါက   တင်    ယ်လရေးနှင့််  ူေးစ ်လရ ဂေါမ  ေး     ယ်နှ မ်နငေ်းလရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး အရှ န်အဟုန်ပမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃)  ူေးစ ်မဟုတ်လသ  လရ ဂေါမ  ေးနှင့််   န်ေးမ လရေးပပဿန မ  ေး     ယ် 

  န်ေးသ မ်ေးလရေး၊   လရ  ်လသ   ုသမှုလပေးလရေးနှင့်် ပပန်လည် ူလ  ငလ်ရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄) လ  ေးလ ်/နယ်စပ်လေသနှင့်် ပမ  ွဲ့ပပဆင်လပခဖုံေးလေသမ  ေးတ င် ပဏ မ   န်ေးမ လရေး 

လစ င့််လရှ  ်မှု နည်ေးလမ်ေးပဖင့််   န်ေးမ လရေးလစ င့််လရှ  ်မှုလပေးလရေးနှင့်် လွှမ်ေးခခံ မှု 

ပမြှင့််တင်မည်။ 

(၅) မ ခင်၊ လမ ေး င်ေးစနှင့််  လလေးဘဝ   လမ  ေးအပေါအဝင် ဘဝသ ်တမ်ေး 

တစ်လလျှ   ် လရ ဂေါပဖစ်ပ  ေးမှု၊ မသန်စ မ်ေးမှုနှင့်် လသဆံေုးမှုမ  ေး လလ  ့်နညေ်း 

  ဆင်ေးလ လစမည်။ 

(၆) လ   ငေ်းသ ေး၊ လ   ငေ်းသူ လူငယ်မ  ေး အပေါအဝင် ပပည်သူလူ ု နယ်ပယ်တ င် 

  န်ေးမ လရေးအသ ပည  တ ုေးပ  ေးလရေးနှင့်် လ  ု်န   င့််သုံေးမည်။ 

(၇) အဆင့််မ  ပုဂဂလ   လဆေးရံု/ လဆေးခန်ေးမ  ေးဥပလေနှင့််အည  လပေါ်  န်ေးလရေးနှင့်် 

အရည်အလသ ေး  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

(၈) အဓ  လဆေးဝေါေး အလပခခံလဆေးဝေါေး     ယ်လဆေးမ  ေး တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးဝေါေးမ  ေး 

အလုံအလလ  ်ရရှ လရေး သ ုလလှ င်လရေးပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးမ  ေး စနစ်တ   ပဖစ်လစမည်။ 



 

  

 

(၉) အရည်လသ ေးပပည့််ဝသည့်် တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးပည ရှင်မ  ေး လမ ေး ုတ်လရေးနှင့်် အစ မေ်း 

  ်လသ  တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးမ  ေး လဖ ် ုတ်အသုံေးပပ မည်။ 

(၁၀)   န်ေးမ ပခငေ်း  ု အလ   အ် ူပဖစ်လစသည့်် အလပခအလနမ  ေး  ု တ ုေးတ ် 

လ  င်ေးမ န်လစမည်။ 

(၁၁) ဝငလ်င နည်ေး ပပည်သူလူ ုအတ  ် ပပည်သူလူ ုအလပခပပ  လူမှု    ယ်လရေး 

အစ အစဉ်မ  ေးလဆ င်ရွ ်လရေး   န်ေးမ လရေးလဖ ငလ်ေေးရှငေ်းမ  ေးနှင့်် အပခ ေး 

သင့််လလ  သ်ည့်် အစ အစဉ်မ  ေး ပဖစ်လပေါ်လ လစရန်  ူည လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၂)   န်ေးမ လရေးနှင့်် နှ ေးန ယ်ဆ ်စပ်လနသည့််ဌ န အဖ  ွဲ့အစည်ေး ပုဂဂလ  မ  ေးနှင့်် 

ပ ုမ ုတ ုေးပမြှင့်် ပူေးလပေါငေ်းလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၁၃)   န်ေးမ လရေးစ မ်ေးအ ေးစုမ  ေးအ ေး အ    ေးရှ စ   အသုံေးခ မည်။ 

 

ယဉ်လ ျေးမှု 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ပမန်မ ့်ယဉ်လ  ေးမှု အလမ အနှစ်မ  ေးနှင့်် အမ   ေးသ ေးလရေးလ ခဏ မ  ေး 

မလပ   ်ပ  ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလစ င့််လရှ  ်လရေးနှင့်် စစ်မှန်သည့်် ပပည်လ  င်စု 

မ   ေးခ စ်စ တ်ဓ တ် ရှင်သန်ခ ုငမ် ရန်၊ 

(၂) တ ုင်ေးတစ်ပေါေး သရုပ်ပ  ်ယဉ်လ  ေးမှုမ  ေး   ေုးလဖ  ်ဝငလ်ရ  ်လ ပခငေ်း  ု 

တ ေးဆ ေးရန်၊ 

(၃) လူငယ် ုအတ င်ေး ယဉ်လ  ေးမှု   ုယ်ခံအ ေး လ  င်ေးမ န်လစလရေးအတ  ် ပပ စု 

ပ   ေးလ  င်ရန်၊ 

(၄) သမ ုင်ေးဝင ် လရှေးလဟ င်ေးလေသမ  ေး အလဆ  အ်အံုမ  ေး လရှေးလဟ င်ေးပစစည်ေးမ  ေး 

ရှ လဖ လဖ ် ုတ်   န်ေးသ မ်ေး    ယ် လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 

(၅) ပပည်သူလူ ု၏ အလတ ေးအလခေါ်အယူအဆ စ တ်လနသလဘ   ေးမ  ေး  ု တ ုေးတ ် 

လပပ င်ေးလ လနလသ လခတ်နှင့်် လလ  ည် လအ င် လံှုွဲ့လဆ ်ပည လပေးရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) အနုပည ဦေးစ ေးဌ နတ င် အနုပည မ   ေးဆ ်သစ်မ  ေးအ ေး လလ့်  င့််ပ   ေးလ  င် 

လပေးသည့်် အလပခခံလ   ငေ်းပဖစ်လသ  အနုပည  အ  ်တန်ေးလ   ငေ်းမ  ေးမှ 

အဆင့််ပမင့်် လလ့်  င့််ပ   ေးလ  ငလ်ပေးလသ  အမ   ေးသ ေးယဉ်လ  ေးမှုနှင့်် အနုပည  



 

  

 

တ ကသ ုလ်မ  ေးအ   အနုပည ရှင် မ   ေးဆ ်သစ်မ  ေး  ု လလ့်  င့််လမ ေး ုတ် 

လပေးလရေး၊ 

(၂) ပမန်မ တ ုငေ်းရငေ်းသ ေးရ ေုးရ  ယဉ်လ  ေးမှုဆ ုင်ရ  အဆ ု၊ အ ၊ အလရေး၊ အတ ေးနှင့်် 

ဆ ု၊ င ု၊ လပပ ၊ ဇ တ်၊ ပပဇ တ်၊ ယ မ်ေး၊ အပင မ့််နှင့်် ဂနတဝင်ဇ တ်က  ေးမ  ေး၊ 

တ ုင်ေးရငေ်းသ ေးလူမ   ေးတ ုို့၏ ရ ေုးရ အ လတေးဂ တတ ုို့  ု လလ့်လ လဖ ် ုတ် 

  န်ေးသ မ်ေးလရေး၊ 

(၃) ယဉ်လ  ေးမှုပပတ ု ်နှင့်် စ   ည့််တ ု ်မ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့တည်လဆ  ်ဖ င့််လှစ်၍ ခင်ေး 

  ငေ်းပပသလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး သတငေ်းအခ  ်အလ ် ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

  (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) မ   ေးဆ ်သစ်အနုပည ရှငမ်  ေး ပပ စုပ   ေးလ  ငလ်ပေးမည်။ 

(၂) လရှေးလဟ င်ေးအလဆ  ်အအုံ၊ လစတ ၊ ဂူ၊ ဘုရ ေး၊ နန်ေးလတ မ်  ေး   န်ေးသ မ်ေး မည်။ 

(၃) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး စ ရင်ေးလ   ်ယူရန်  န်ရှ သည့်် လရှေးလဟ င်ေး 

အလဆ  ်အအံုမ  ေး စ ရင်ေးလ   ်ယူ   န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

(၄) ပမန်မ ့်တ ုင်ေးရငေ်းသ ေးရ ေုးရ ယဉ်လ  ေးမှု အဆ ၊ု အ ၊ အလရေး၊ အတ ေး ပပ  င်ပ   

မ  ေး   ု တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး   င်ေးပပပ လုပ်ပခင်ေးနှင့်် ဗဟ ုသ ုို့ စ မ်ေးရည်ပပပခင်ေး၊ 

ဂုဏ်ပပ  ခ  ေးပမြှင့််ပခင်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

အာေး စာေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) ပမန်မ ့်အ ေး စ ေးမှ  မ္ ့်အ ေး စ ေးသ ုို့လရ  ရ်ှ ရန်၊ 

(၂) တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး   န်ေးမ က ံ့်ခ ုင်လရေး အမ   ေးသ ေးလှုပ်ရှ ေးမှုမ  ေး  ု တစ်မ   ေး 

သ ေးလံေုး စ တ်ဝင်စ ေးစ  ပဖင့်် ပေါဝင်လှုပ်ရှ ေးလစရန်၊ 

(၃) န ုငင်လံတ ်ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ် 

ရ တ င ် အလ   အ် ူပပ လစလရေးအတ  ် တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး   န်ေးမ က ံ့်ခ ုင် 

လ လစရန်နှင့်် အမ   ေးသ ေးအ ေး စ ေးလှုပ်ရှ ေးမှုမ  ေး  ု အဆင့််ဆင့်် နှစ်အလ  ု် 

တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

(ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မှ  လအ  ်ပေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

(၁) အ ေး စ ေးပပ  င်ပ  မ  ေးတ င်    ု်သင့််သည့်် လအ ငပ်မငမ်ှုဆုတံဆ ပ် ရရှ လရေး 



 

  

 

အတ  ် န ုငင်ဂံုဏ်လဆ င်န ုင်  မည့််  ူေးချွန်  ်ပမ ်လသ  မ   ေးဆ ်သစ် 

လူငယ်လူရွယ် အ ေး စ ေးသမ ေးမ  ေး  ု အ ေးသစ်လလ င်ေးန ုင်ရန်အတ  ် 

စနစ်တ   လရွေးခ ယ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တစ်မ   ေးသ ေးလံေုး   န်ေးမ က ံ့်ခ ုင်လရေးနှင့်် အ ေး စ ေးပည လပေးလရေး လုပ်ငန်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) နယ်လပမအနှံို့ လူငယ်မ   ေးဆ ်သစ် အ ေး စ ေးသမ ေးမ  ေး ရှ လဖ လရွေးခ ယ် 

လဖ  ်ုတ်လရေးလုပ်ငန်ေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) အ ေး စ ေး  င်ေး၊ အ ေး စ ေးရုံမ  ေး ပပ ပပင်  န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် တ ေုးခ  ွဲ့တည်လဆ  ် 

လရေး လုပ်ငန်ေးလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၄) အ ေး စ ေးနှင့််   ယပည သ ပပံလုပ်ငန်ေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၅) အ ေး စ ေးအလ ု ် အ ေး စ ေးအဆင့််အတန်ေး တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလအ င် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၆။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရ စ မံ  န်ေးတ င် ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး၏ မူဝေါေ၊ 

ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

ခရ ေးသ ာေး ိုပ်ငန်ေး 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး အလုပ်အ  ုငအ်ခ င့််အလမ်ေးရရှ လရေး ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး 

   ုလရရှည်ဖ ွံဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ ပပည်တ င်ေးပပညပ် ခရ ေးသ  ေး 

မ  ေး အဆင်လပပလခ  လမ ွဲ့စ   လ ်ခံန ုငလ်ရေး၊ ရ ေုးရ ယဉ်လ  ေးမှုနှင့်် သဘ ဝ 

ပတ်ဝန်ေး  င်   ခ ု ်ပ  ်စ ေးမှု မရှ လစရန်၊ 

(၂) ဟ ုတယ်မ  ေးအ ေး အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်းနှင့်် ဟ ုတယ်ဇုန်အသစ်မ  ေး လဖ ် ုတ် 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေး၍ ခရ ေးသ  ေးမ  ေးလံခုခံ မှု အပပည့််အဝရရှ လစရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  ငန်ှင့်် ရ ေုးရ ယဉ်လ  ေးမှုနယ်လပမသစ်မ  ေး လဖ  ်ုတ်ရန်၊ 

ခရ ေးသ  ေးမ  ေး လံုခခံ လခ  လမ ွဲ့လစရန်နှင့်် ခရ ေးသ  ေးလမ်ေးညွှန်သင်တန်ေးမ  ေး 

ဖ င့််လှစ်၍  ျွမ်ေး  ငဝ်န် မေ်းမ  ေး လမ ေး ုတ်လရေး၊ 



 

  

 

(၂) ဟ ုတယ်နှင့်် စ ေးလသ  ်ဆ ုင်မ  ေး အဆင့််အတန်ေးပမင့််မ ေးလရေး၊ ခရ ေးသ  ေးဆ ုငရ်  

သယ်ယူပ ုို့လဆ ငလ်ရေးယ ဉ်မ  ေး စနစ်တ  ပဖစ်လစလရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဟ ုတယ်ဇုန်မ  ေး  ပမ်ံလဖ  ်ုတ်ရန် လ ုအပ်မည် 

ပဖစ်ပပ ေး၊ မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး၊ လ    ဆ်ည်ခရ ုင်၊ တံတ ေးဦေးပမ  ွဲ့နယ်၊ 

 ူေးတ ုို့ဆ ပ်လ  ေးရွ  အပု်စု မနတလလေး-ပမ  ွဲ့သ   ေးလမေ်း၏ လပမ  ်ဘ ် 

ဧရ ဝတ ပမစ် မ်ေးအ   ဧရ ယ  လပမဧ  (၃၀၀၀)ခန်ို့လနရ အ ေး ဟ ုတယ်ဇုန် 

အပဖစ် လ    ေးလဖ ် ုတ်မည်။ 

(၂) ပုဂံ၊ လည ငဦ်ေးလေသတ င် ခ င့််ပပ   ေးပပ ေးပဖစ်သည့်် ဟ ုတယ်ဇုန်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ 

(၄)တ ုို့ရှ  လပမလနရ မ  ေးတ င် ဟ ုတယ်မ  ေး ပ်မံလဆ  ်လုပ်ပခငေ်းအပပင် ပုဂံ၊ 

လည ငဦ်ေးနှင့်် ပုပပေါေးလေသတစ်ဝ ု ်တ င် လပမလနရ မ  ေးရှ လဖ ၍ ဟ ုတယ်ဇုန်မ  ေး 

လဖ  ်ုတ်န ုငလ်ရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) ဟ ုတယ်မ  ေး ဝန်လဆ င်မှုလ  င်ေးမ န်လစလရေး အလသေးစ ေးအလတ်စ ေး ဟ ုတယ် 

မ  ေး အဆင့််အတန်ေးပမင့််မ ေးလစရန် လဆ ငရ်ွ ်ပခင်ေး၊ ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးနှ ေးန ယ် 

ရ  ဏ္ဍမ  ေး တ ုေးတ ်လ  င်ေးမ န်လစရန် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

၁၇။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င်  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မူဝေါေ၊ ရညမ်ှန်ေးခ  ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 ိုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝေါေမ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လေသအတ င်ေးစ ေးသုံေးရန်  ုတ်လုပ်မှုအဆင့််မှ ပပည်တ င်ေးပပည်ပ  ူေးသန်ေး 

လရ င်ေးဝယ်မှု အဆင့််အ   စ ေးပ  ေး ူေးသန်ေးန ုငရ်န်၊ 

(၂) လေသ   ်  ုန်ပစစည်ေးမ  ေးအ ေး တန်ဖ ုေးပမြှင် ့် ုတ်ရန် (Value Added) 

 ုန်လခ   အဆင့််ပမြှင့််ရန်၊ 

  (၃)  နယ်စပ် ုန်သ ယ်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးခ  ်မ  ေးမှ  လအ  ပ်ေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်နှင့််အည   ုန်သ ယ်လရေးမူဝေါေမ  ေး  ု စနစ်တ   

အလ  ငအ် ည်လဖ ်လရေး၊ 



 

  

 

(၂) ပပည်ပပ ုို့ ုန် တ ုေးပမြှင့််န ုင်လရေးအတ  ် ပပည်တ င်ေးမှ ုတ်လုပ်လသ   ုတ် ုန် 

အမ   ေးမ   ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) ပ ုို့ ုန်သ ငေ်း ုန်လုပ်ငန်ေးမ  ေး အဆငလ်ပပလခ  လမ ွဲ့စ   လဆ ငရ်ွ ်န ုငလ်ရေး 

အတ  ် ပံ့်ပ ုေး ူည လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေးမှ  လအ  ်ပေါအတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) ပပည်တ င်ေးပပည်ပလ ေး   ် သတငေ်းအခ  ်အလ ်မ  ေး ပ ုို့ ုန်သ င်ေး ုန်နှင့်် 

ပပည်တ င်ေး  ုန်သ ယ်မှုစ ရင်ေးဇယ ေး   န်ေးဂဏန်ေးမ  ေး တ   မှန် န်စ   ရရှ  

န ုငလ်ရေးအတ  ် သ ်ဆ ုင်ရ ဌ နမ  ေး အသင်ေးအဖ  ွဲ့မ  ေးပေါဝင်လသ  လုပ်ငန်ေး 

အဖ  ွဲ့တစ်ရပ် ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂) ပ ုို့ ုန်အရည်အလသ ေး ပမြှင့််တင်န ုငလ်ရေးအတ  ် ပုဂဂလ   ဏ္ဍတ င် စ ု ်ပ   ေးလရေး 

အလပခခံ စ ်မှု ုန် ုတ်လပု်ငန်ေးမ  ေး ပ ခ  စ ်မ  ေး၊ ဆ စ ်မ  ေး တည်လ  င် 

န ုငလ်ရေး၊ နညေ်းပည နှင့်် အရငေ်းအနှ ေးမ  ေးရရှ လရေးအတ  ်  ူည ခ  တ်ဆ ် 

ပည လပေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃)  ုန်စည်ေ ုင်မ  ေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖ  ွဲ့စည်ေးလရေးနှင့်် လခတ်မ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေး တ ုေးတ ်လစလရေး၊ 

တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး အခ  ်အပခ   လသ ပမ  ွဲ့မ  ေး၌  ုန်စည်ေ ုငမ်  ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့ဖ င့််လှစ်မည်။ 

(၄) အဓ   ပ ုို့ ုန်မ  ေးပဖစ်လသ  ဆန်စပေါေး၊ ပ မ   ေးစံု၊ ဆ    ်သ ေးနှံ၊ စ ်မှု ုန်  မ်ေး 

သ ေးနှံမ  ေးနှင့်် အလ ေးအလ လ  င်ေးလသ  ပ ုို့ ုန်မ  ေး ပ ုမ ု ုတ်လုပ်တင်ပ ုို့ 

န ုငလ်ရေးအတ  ် အသငေ်းအဖ  ွဲ့မ  ေး၊ အမ  ေးပ ုင် ုမပဏ မ  ေး၊ အ ူေးပပ  ုမပဏ မ  ေး 

တ ုေးခ  ွဲ့ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၅)  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် ပုဂဂလ   ဏ္ဍမှ အသင်ေးအဖ  ွဲ့မ  ေး 

အပခ ေးလသ  သ ်ဆ ုင်ရ ဝန်က  ေးဌ နမ  ေး တ ုင်ေးလေသက  ေးတ ုို့မှ သ ်ဆ ုငရ်  

တ ဝန်ရှ သူမ  ေးနှင့်် ပ ုမ ုပူေးလပေါင်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 



 

  

 

(၆) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်နှင့််အည  ပုဂဂလ  အခန်ေး ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်ရန် 

အ ေးလပေးပမြှင့််တင်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၇) နယ်စပ် ုန်သ ယ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေး  ု တ ုင်ေးရငေ်းသ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး   ယ်ပပန်ို့ 

စ  နှင် ့် လ ယ် ူစ   ပေါဝင်လုပ်  ုင်န ုင်ခ င် ့်ရရှ လရေး၊ တရ ေးမဝင် ုန်သ ယ်မှု 

လလ  ့်နည်ေး  ဆင်ေးလရေးအတ  ် ပုဂဂလ  တစ်ဦေးခ င်ေးအ ေး တစ်ဦေးတည်ေးပ ုင် 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး မှတ်ပံုတငလ်စ၍ နယ်စပ် ုန်သ ယ်မှု လုပ်  ငုခ် င့််ရရှ လအ င် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) ဆင်ေးရ မှုလလျှ ့်ခ လရေးအတ  ် လ  ေးလ ်လေသ စ ်မှုလ ်မှုလုပ်ငန်ေးငယ်မ  ေး 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလ လရေး  ူည အ ေးလပေးလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

အခန်ေး (၄) 

အလထ လထ  

၁၈။ စ မံ  န်ေးမ  ေး အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်ရ တ င် စ မံ  န်ေးမ  ေးအ ေး လလ့်လ  

ဆန်ေးစစ်၍ န ုငင်နံှင့်် န ုငင်ံသ ေးမ  ေး အ    ေးစ ေးပ  ေးအတ  ် အမှန်တ ယ် အ    ေးပဖစ်  န်ေးလစမည့်် 

စ မံ  န်ေးမ  ေး  ု ဆ ်လ ်အလ  ငအ် ည်လဖ ်ရမည်။ သ ုို့ရ တ င် အ    ေးစ ေးပ  ေး ပဖစ်  န်ေးမှု 

မရှ လသ  စ မံ  န်ေးမ  ေးအ ေး ပငင်ေးပယပ်ခငေ်း၊ ဆ ုင်ေးငံ့်ပခင်ေး၊ လလျှ ့်၍ ခ င့််ပပ ပခင်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

၁၉။ စ ေးပ  ေးလရေးစ မံ  န်ေးမ  ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် လ ်ငငေ်းလရတ ုအတ  ် အ    ေးပဖစ်  န်ေး 

လစလသ  စ မံ  န်ေးမ  ေး  ု ဦေးစ ေးလပေးရမည်။   ိုု့ပပင ် လရရှည်အ    ေးရှ လသ  စ မံ  န်ေးမ  ေး  ုလည်ေး 

 ည့််သ ငေ်းစ မံ လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

၂၀။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်အတ င်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည့်် လုပ်ငန်ေးစ မံ  န်ေးမ  ေးနှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ပဖစ် 

လပမ  ်န ုင်စ မ်ေး ရှ  မရှ ၊ စ ေးပ  ေးလရေးအရ တ  ်လပခ  ု ်မှု ရှ  မရှ ၊ပပည်သူမ  ေးအတ  ် အ    ေးရှ မရှ  

စသည်တ ုို့  ု ဘ ်စံုလလ့်လ ဆန်ေးစစ်ပပ ေး ပပည်လ  ငစ်ု အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ လဆ င်ရွ ်ရန် 

သလဘ တူခ င့််ပပ ခ   ်ရရှ    ေးပပ ေးလသ  လုပ်ငန်ေးစ မံ  န်ေးမ  ေး ပဖစ်ရမည်။ 



 

  

 

၂၁။ တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့နှင့်် တ ုင်ေးလေသက  ေးဌ နမ  ေးသည်၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ 

လေသနတရစ မံ  န်ေး ဥပလေ၊ ပူေးတ  (၂)ဇယ ေးတ င်လဖ ်ပပ  ေးလသ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ န ုငင်ပံ ုင် 

အခန်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည့််လုပ်ငန်ေး စ မံ  န်ေးမ  ေး  ု အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်ရ တ င ်တည်ဆ  

 ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေ၊ စညေ်းမ ဉ်ေး၊ စညေ်း မ်ေး၊ အမ န်ို့လ   ပ်င စ ၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်   ေးခ  ်၊ 

လုပ် ံုေးလုပ်နည်ေးမ  ေးနှင့််အည  လဆ င်ရွ ်ရမည်။ 

၂၂။ ဤဥပလေသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်အတ  ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပပ လ ၁ ရ ်မ ှစတငအ် ဏ   

တည်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 

ပပည်လ  င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ်လရေး  ေုးသည်။ 

 

 

 

(ပိံု) ရဲပမင့်် 

ဝန်က  ေးချ ပ် 

မနတလ ေးတ ိုငေ်းလေသက  ေးအစ ိုေးရအ  ဲွဲ့ 


