
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနစှ၊် မနတလ ေးတ ိုငေ်းလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေး ဥပလေ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ဥ်ပလေအမှတ် ၄။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခ ေးလဆန်ေး ၁၀ ရ ် 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပပ လ ၉ ရ ် ) 

န ေါန်ေး 

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

အပ်နှငေ်း  ေးလသ  လုပ်ပ ုင်ခ င့််  ု  ျင့််သုံေးလျ ် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်သည် ဤဥပလေ 

   ုပပဋ္ဌ န်ေးလ  ု်သည်။ 

အခန်ေး (၁) 

အမည်နှင့်် အဓ ပပာယ်လ ာ်ပပချ ် 

၁။ ( ) ဤဥပလေ  ု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေး  

  ဥပလေဟု လခေါ်တ ငလ်စရမည်။ 

(ခ) ဤဥပလေသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍ နှစ်မ ှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍ နှစ်အ   ပ မ 

င ေးနှစ်စ မံ  န်ေး၏ စတုတထနှစ်အတ  ် လေသနတရစ မံ  န်ေးဥပလေပဖစ်သည်။ 

၂။ ဤဥပလေတ င်ပ ရှ လသ  လအ  ်ပ စ  ေးရပ်မျ ေးသည် လဖ ်ပပပ အတ ုင်ေး အဓ ပပ ယ် သ ်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 အချ  န်  လအတ င်ေး 

တ ုင်ေးလေသက  ေး အတ ုငေ်းအတ အရ လ မှုစ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် ချမှတ် 

လဆ ငရ်ွ ်လသ လုပ်ငန်ေး အစ အစဉ်မျ ေးနှင့်် ရည်မှန်ေးချ ်မျ ေး  ု ဆ ုသည်။ ယငေ်း 

စ မံ  န်ေးမျ ေး၌ နှစ်ရှည်စ မံ  န်ေး၊   လတ ုစ မံ  န်ေးနှင့်် ယငေ်းစ မံ  န်ေးမျ ေး  ု နှစ်စဉ် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်မည့်် နှစ်စဉ်စ မံ  န်ေးမျ ေးပ ရှ သည်။ 

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

လဖ ရ်န် ရညမ်နှ်ေး  ေးသည့်် အချ ်အလ ်မျ ေး  ု ဆ ုသည်။ 
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(င) အစ အစဉ် ဆ ုသည်မှ  ရညမ်ှန်ေးချ ်မျ ေး ပပည့််မ လရေးအတ  ် အလ  င်အ ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည့်် လုပ်ငန်ေးအစ အစဉ်မျ ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(စ) အလပခခံနှစ် ဆ ုသည်မှ  နှစ်စဉ်တ ုေးတ ်မှုအလပခအလနမျ ေး  ု န ှုငေ်းယှဉ်န ုင်ရန် 

အလပခခံသည့်် ခုနှစ်  ု ဆ ုသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ စ မံ  န်ေးတ င် အလပခခံ 

နှစ်သည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်ပဖစ်သည်။ 

(ဆ) ပံိုမှန်လ ေးနှုန်ေး ဆ ုသည်မှ  အလပခခံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပဖစ်လပေါ်လသ  

 ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

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

 ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုတ ုို့၏ လ ေးနှုန်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( )  ဏ္ဍ ဆ ုသည်မှ   ုတ်လပု်လသ   ုန်ပစစည်ေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုအမျ   ေးအစ ေးအလပေါ် 

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

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

တ ည မှုအလပေါ် အပု်စုဖ  ွဲ့၍ သတ်မှတ်ပခငေ်းပဖစ်သည်။ ယငေ်းတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး 

(လယ်ယ ၊ သ ေးင ေး၊ သစ်လတ  ဏ္ဍမျ ေး)၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး (စ မ်ေးအင၊် သတတ နှင့်် 

တ င်ေး   ်ပစစည်ေး၊ စ ်မှုလ ်မှု၊ လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး၊ လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍမျ ေး)၊ 

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

နှင့််စ မံခန်ို့ခ  လရေး၊ င ှေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ ငမ်ှု၊  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍမျ ေး) ဟ ၍ 

ခ  ပခ ေး  ေးပခင်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ဋ) သ ်ဆ ိုငရ်ာဌာနနှင့််အ   ွဲ့အစညေ်းမျာေး ဆ ုသည်မှ  လေသနတရစ မံ  န်ေး  ု အလ  င် 

အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်သည့်် ဗဟ ုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး၊ တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့််ဌ နမျ ေး၊ 

တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့၊ စညပ်င်သ ယ လရေးလ  ်မတ မျ ေးနှင့်် ပမ  ွဲ့လတ စ်ညပ်င် 

သ ယ လရေးလ  မ်တ   ုဆ ုသည်။ 

အခန်ေး (၂) 

စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးချ ်မျာေး 

၃။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ စ မံ  န်ေး၏ အလရေးက  ေးသည့်် ရညမ်ှန်ေးချ ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ  

အတ ုငေ်း ပဖစ်သည် - 

( ) တစ်မျ   ေးသ ေးလံေုး၏ ပပည်တ င်ေးအသ ေးတင်  ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ေုးမှ  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ 

ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ (၁၂.၄) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 
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 (ခ) ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ - 

  (၁) လယ်ယ  ဏ္ဍတ င် (၃.ဝ) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး လလျ ့်နည်ေးရန်၊ 

  (၂) သ ေးင ေး ဏ္ဍတ င် (၉.၄) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

(၃) ပတ်ဝန်ေး ျင်  န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်လျ ်ရှ သပဖင့်် သစ်လတ  

 ဏ္ဍတ င် ယခငန်ှစ်ပဖင့်် န ှုငေ်းယှဉ်ပ   (၈.၅) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး လလျ ့်နညေ်း 

ပဖစ်လပေါ်ရန်၊ 

  (၄) စ မ်ေးအင ်ဏ္ဍတ င် (၃၀.ဝ) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး လလျ ့်နည်ေးရန်၊  

  (၅) သတတ နှင့်် တ င်ေး   ပ်စစည်ေးမျ ေး ဏ္ဍတ င် ( ၂၁.၆) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၆) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍတ င ်(၁၁.၅) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၇) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍတ င် (၂၂.၄) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၈) လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍတ င် (၃၀.၆) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၉) ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍတ င် (၆.၃) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၀) ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍတ င် (၁၃၂.၈) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၁) လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍတ င် (၃၁.၇) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၂) လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး ဏ္ဍတ င် (၁၄.၃)ရ ခ ုင်နှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၃) င ှေးရမ်ေးခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍတ င် ( ၅.၄) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်၊ 

  (၁၄)  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍတ င် (၈.၁) ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန်။  

(ဂ) တစ်မျ   ေးသ ေးလံေုး၏ ပပည်တ င်ေးအသ ေးတင်  ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ေုးတ င် နှစ်အလ ု ် 

လ ေးနှုန်ေးမျ ေးအရ လယ်ယ  ဏ္ဍက  ေး၏ ပ ဝင်မှုအချ   ေးအစ ေး  ု (၂၆.၁)ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ 

(၂၄.၂) ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း၊ စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ ပ ဝင်မှုအချ   ေးအစ ေး  ု (၃၀.၄) 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ (၃၂.၈) ရ ခ ုငန်ှုန်ေးသ ုို့လည်ေးလ  င်ေး၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍက  ေး၏ ပ ဝင်မှု 

အချ   ေးအစ ေး  ု (၄၃.၅)ရ ခ ုငန်ှုန်ေးမှ (၄၃.ဝ)ရ ခ ုင်နှုန်ေးသ ိုု့လည်ေးလ  င်ေး အသ ေးသ ေး 

ပဖစ်လပေါ်လစရန်။ 

အခန်ေး(၃) 

 ဏ္ဍအ  ို ် မူဝါေ၊ ရည်မှန်ေးချ ်နှင့််  ိုပ်ငန်ေးစဉ် 

၄။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လယ်ယ  ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 
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 ယ်ယာစ ို ်ပျ   ေးလရေးနှင့်် ဆည်လပမာင်ေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) လရလပမလေသအလပခအလနနှင့််   ု ်ည ပပ ေး မျ   ေးလ  င်ေး၊ မျ   ေးသန်ို့၊ မျ   ေးလစ့်မျ ေး 

 ုတ်လုပ်သုံေးစ   စ ု ်ပျ   ေးလရေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂)  လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေးနှင့်် ဝန် မ်ေးမျ ေးအ ေးစ ု ်ပျ   ေးလရေး နညေ်းပည မျ ေး 

လလ့် ျင့််ပည လပေးပခင်ေး၊ စ ု ်ပျ   ေးလရေးပည ရှင်မျ ေးအ ေး စ ု ်ပျ   ေးလရေးဘ သ ရပ် 

အ ေး တ ုေးချ ွဲ့သင ်  ေးလပေးပခင်ေးပဖင့်် စ ု ်ပျ   ေးလရေးနညေ်းပည မျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ် 

လရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၃) စ ု ်ပျ   ေးလရေးဆ ုင်ရ  သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု အလ  င်အ ည် 

လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊     

(၄) လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေး၏ အ ျ  ေးစ ေးပ  ေးနှင့်် အခ င့််အလရေး  ု     ယ်  

 လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 

(၅) သ ေးနှံစ ု ်ပျ   ေး ုတ်လုပ်မှုတ င်  ုန် ျစရ တ်လလျ ့်နည်ေးလရေး၊ အရည်အလသ ေး 

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

ပဖစ်လပေါ်လ လရေးတ ုို့  ု   ည လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၆) လယ်ယ  ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ ပခငေ်းပဖင့်် လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် 

ဆင်ေးရ မှုလလျ ့်ချလရေး  ု အလ   အ်  ပပ ရန်၊ 

(၇) လရလလလ င့််ဆံုေးရံှုေးမှု အနည်ေးဆံုေးနှင့်် သ ေးနှံမျ ေး၏ လ ုအပ်လသ  စ ု ်ပျ   ေးလရ  ု 

အချ  န်  ု ်ရရှ လရေး လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၈) လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေးနှင့်် ဝန် မ်ေးမျ ေးအ ေး ဆည်လပမ ငေ်းလရလပေးလဝလရေး 

စနစ်နှင့်် နညေ်းပည မျ ေးလလ့် ျင့််ပည လပေးပခငေ်း၊ ဆည်လပမ င်ေးအငဂ်ျငန် ယ  

မျ ေးအ ေး တ ုေးချ ွဲ့သင ်  ေးလပေးပခငေ်း၊ ဆည်လပမ ငေ်းနည်ေးပည  တ ုေးတ ်လရေး 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၉) လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေး၏ အ ျ  ေးစ ေးပ  ေးနှင့်် အခ င့််အလရေး  ု     ယ် 

လစ င့််လရှ  ်ရန်၊  

(၁၀) ဆည်လပမ င်ေးပည ရပ် သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု အလ  င် 

အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 
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(၁၁) လယ်ယ  ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ ပခငေ်းပဖင့်် လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် 

ဆင်ေးရ မှုလလျ ့်ချလရေး  ု အလ   အ်  ပပ ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

  (၁) မျ   ေးလ  ငေ်း၊ မျ   ေးသန်ို့ စပ ေးမျ   ေးလစ့်မျ ေး ဆ ်လ ် ုတ်လုပ်လရေး၊ 

(၂) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ စ ု ်ပျ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး လလ့် ျင့််သင ်  ေး 

ပခငေ်း မျ ေး   ုစဉ်ဆ ်မပပတ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

  (၄) စ ု ်ပျ   ေးသ ေးနှံမျ ေးတ င် အ   လ်  င်ေးမျ   ေးမျ ေး လပပ င်ေးလ စ ု ပ်ျ   ေးလရေး၊  

  (၅) စ ု ်ပျ   ေး ုတ်လုပ်မှု တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလရေး၊ 

  (၆) စ ု ်ပျ   ေးလရဖ လံစု   ရရှ လရေး၊  

(၇) တ ုေးတ ်လ လသ လ ဦေးလရနှင့်် လ  ု်လလျ ည လ  ပဖစ်လစရန်၊ စ ေးနပ်ရ  ခ   ု 

တ ုေးတ ် တု်လပု်န ုငလ်ရေးအတ  ် လပမယ လဖ  ်ုတ်လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု 

တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် စ ု ်ပျ   ေးလရဖ လံစု  ရရှ လရေး၊ လရလဘေး    ယ်လရေး 

စသည့််လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု နည်ေးလမ်ေးမျ ေး ချမှတ်လဆ င်ရွ ်လပေးပခင်ေးပဖင့်် လယ်ယ  

 ဏ္ဍဖ ွံဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးတ င် အလ   အ်  ပပ  လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၈) လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေး၏ အဓ  လ အုပ်ချ ပ်ဖစ်သည့်် လရလပေးလရယ  စနစ် 

တ ျပဖစ်လစလရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး လလ့် ျင့််သင ်  ေးပခငေ်းမျ ေး  ု စဉ်ဆ ်မပပတ် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

  (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) စပ်မျ   ေးစပ ေး မျ   ေးလစ့် ုတ်လုပ်ပခင်ေး  ု တ ုေးတ ်လဆ င်ရွ ်သ  ေးမည်။ 

တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဧ  (၁၀၀)စပ်မျ   ေးစပ ေးမျ   ေးလစ့်  ုတ်လုပ်သ  ေးန ုင်လရေး 

အတ  ် လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေး၏ အင်အ ေး  ုရယ ၍ ဝန်က  ေးဌ န၏ လလ့် ျင့်် 

လမ ေးပမြူ  ေးသည့်် ပည ရှငမ်ျ ေးနှင့််   ည လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ စ ု ်ပျ   ေးပည လပေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ လလ့် ျင့််သင ်  ေး 

ပခငေ်းမျ ေး ဆ ်လ ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် အ  ေးအ   ်တ ုေးမျ   ေးမျ ေး လပပ င်ေးလ စ ု ်ပျ   ေး 

န ုင်လရေးအတ  ် မျ   ေးပ  ေး ုတ်လုပ်ပခငေ်းနှင့်် နညေ်းပည ပပန်ို့ပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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  (၄) စ ု ်ပျ   ေးလပမသယံဇ တ လဖ ် တု်တ ုေးချ ွဲ့စ ု ်ပျ   ေးလရေး  ု လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၅) စ ု ်ပျ   ေးလရ ဖ လုံစ  ရရှ လရေးအတ  ် ပမစ်လချ င်ေးမျ ေးမှလရ  ု လရစုပ်စ ်ပဖင့်် 

စုပ်တငပ်ခငေ်း၊ လပမလအ  ်လရ ုတ်ယ  သုံေးစ  ပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆) လယ်ယ လုပ်ငန်ေးတ င် စ ်  ရ ယ မျ ေးတပ်ဆင်အသုံေးပပ လရေး၊ နည်ေးပည  

ပပ ပပငလ်ပပ င်ေးလ လရေး၊ မျ   ေးလ  ငေ်းမျ   ေးသန်ို့မျ ေး  ုတ်လုပ်အသုံေးပပ လရေးတ ုို့  ု 

စနစ်တ ျ လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) လရသ င်ေးစ ု ်ဧရ ယ   ု လရအရငေ်းအပမစ်အသုံေးချလရေးဦေးစ ေးဌ နမှ ဧ  (၂၇၀၀၀) 

ရရှ လအ င ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၈) လယ်ယ  ဏ္ဍဆ ုင်ရ  အလပခခံစ ရင်ေးအငေ်း  န်ေးဂဏန်ေး အချ ်အလ ်မျ ေး 

မှန် န်လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၉) န ုငင်တံ  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး လေသတ ငေ်းအဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးနှင့်် ပ ေးလပ င်ေးလ ်တ   

လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င ်ပ ုမ ု  လရ  ်လအ ငပ်မငလ်ရေးအတ  ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုနှင့်် ဝန် မ်ေး 

မျ ေး၏ အရည်အလသ ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၀) တည်လဆ  ်ဆ နှင့်် တည်လဆ  ရ်န် အလ ေးအလ ရှ လသ  လုပ်ငန်ေးက  ေးမျ ေး 

အတ  ် ဇလလဗေ၊ ဘ မ လဗေ၊ လပမပပငတ် ုင်ေးတ ပခင်ေးစလသ  စ ေးစမ်ေးလလ့်လ မှု 

မျ ေးလဆ င်ရွ ်ရန်နှင့်် ေ ဇ ုင်ေးပံုစံမျ ေးလရေးဆ   လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၁) စ မံ  န်ေးနှင့်် လုပ်ငန်ေးအသစ်မျ ေး တည်လဆ  ပ်ခငေ်း၊ တည်လဆ  ်ပပ ေး 

ဆည်လပမ င်ေးနှင့်် တ တမံမျ ေး  ု   န်ေးသ မ်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ် 

သ  ေးမည်။ 

(၁၂) လ ျေးရွ ဆည်လပမ င်ေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ နယ်စပ်လေသနှင့်် 

တ ုင်ေးရငေ်းသ ေးလ မျ   ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င်  ျွမ်ေး ျင်မှု 

ဆ ုင်ရ အ  အည မျ ေးလပေးပခင်ေးတ ုို့  ု လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၅။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သ ေးင ေး ဏ္ဍနှင့်် စပ်လျဉ်ေး၍  

မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

လမ ေးပမြူလရေးနှင့်် လရ ိုပ်ငန်ေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး သ ေးင ေး ုတ်လုပ်မှု ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလစရန်နှင့်် လ ျေးလ ်လေသ 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု အလ   အ်  ပပ  လမ ေးပမြူလရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 
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(၂) သ ေးင ေးမျ   ေးလ  င်ေးမျ   ေးသန်ို့မျ ေး စ ေးပ  ေးပဖစ် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေး 

  န်ေး  ေးလစလရေး၊ လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးနှင့််   ု ်ည လအ င် ဦေးတည် ုတ်လုပ်ရန်၊ 

(၃) လမ ေးပမြူလရေးနှင့်် လရလုပ်ငန်ေး ဏ္ဍ စဉ်ဆ ်မပပတ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် 

လ  င်ေးမ န်လသ  စ မံအုပ်ချ ပ်မှုစနစ်  ု အလပခခံ၍ သ ေးင ေးသယံဇ တမျ ေး 

  န်ေးသ မ်ေးလရေး၊ သုလတသနနှင့်် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးအလပခခံအလဆ  ်အအံုမျ ေး ပပ ပပင် 

မ မေ်းမံတည်လဆ  ်လရေး၊ ပုဂဂလ   ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးနှင့်် အလုပ်အ  ုင် 

သစ်မျ ေး ဖန်တ ေးလရေးအပ အဝင် လ သ ေးအရငေ်းအပမစ်မျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး၊ လုပ်ငန်ေး 

စ မ်ေးလဆ င်ရည် ပမြှင့််တင်လရေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၄) လ ျေးလ ်လ မှုစ ေးပ  ေးဘဝ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၅) ပျ ေးလမ ေးပမြူလရေး နညေ်းပည မျ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးရန်၊ 

(၆) စ ု ်ပျ   ေးသ ေးနှံမျ ေး၏ အ   ်နှုန်ေးနှင့်် အရည်အလသ ေးပမင့််မ ေးလရေးအတ  ် 

ပျ ေးပဖင့်် ဝတ်မှုန်  ေး ဝန်လဆ ငမ်ှုလပေးလရေး လဆ င်ရွ ်ရန်၊  

(၇) ပုဂဂလ   ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် ပျ ေးရညန်ှင့်် ပျ ေး   ပ်စစည်ေးမျ ေး 

တ ုေးတ ် တု်လပု်လရေး၊ ပပည်ပပ ုို့ ုန်တ ုေးပမြှင့််လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၈) ပုဂဂလ   ပျ ေးလမ ေးပမြူလရေး ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် ဝန်လဆ င်မှုနှင့်် 

သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

 (၁) သ ေးင ေးမျ   ေးလ  င်ေးမျ   ေးသန်ို့မျ ေး တ ုေးတ ်ပဖန်ို့ပဖြူေးလရေး၊ 

(၂) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး သ ေးင ေးစ ေးသုံေးမှု ဖ လုံလစပပ ေး ပ ုလျှံသည်မျ ေး  ု 

ပပည်ပသ ုို့ တငပ် ုို့၍ န ုငင်ပံခ ေးသံေုးလင  တ ုေးတ ်ရှ လဖ  လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၃) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး၌ စ ေးသံေုးမှုဖ လံုလစလရေးအတ  ် လရချ   င ေး ပ ုမ ုတ ုေးတ ် 

 ုတ်လုပ် လဆ င်ရွ ်န ုငလ်ရေး၊ 

 (၄) န ုငင်လံတ ်၏ ဦေးလဆ ငမ်ှုပဖင့်် တ ရစဆ န်နှင့်် င ေးပုဇ န် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်သ  မျ ေး၏ 

စ ေးပ  ေးလရေးအဆင့််အတန်ေး ပမြှင့််တင်လရေး၊ 

 (၅) သ ေးင ေး ဏ္ဍ၏ စုစုလပ ငေ်း ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ လရေးနှစ် 

တ င် ပံုမှန်လ ေးနှုန်ေးအရ အလပခခံနှစ်အလပေါ် (၁.၄)ဆပဖစ်လပေါ်ရန်နှင့်် တစ်နှစ် 

ပျမ်ေးမျှ (၇.၁)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်ရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊   
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(၆) စ မံ  န်ေး  လအတ ငေ်း ပုဂဂလ   အသ ေး ုတ်လပု်မှု  ု (၉.၅)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး 

တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၇) စ မံ  န်ေး  လအတ ငေ်း ပုဂဂလ  င ေးပုဇ န် ုတ်လပု်မှု  ု (၁.ဝ)ရ ခ ုင်နှုန်ေး 

တ ုေးတ ်ပဖစ်လပေါ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၈) လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး၊ လ ျေးလ ်ပပည်သ မျ ေး၏ လ မှုစ ေးပ  ေးဘဝ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေး 

တ ုေးတ ်လရေးနှင့်် ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် လ ျေးလ ်လ မှုစ ေးပ  ေးဘဝ    ဟမှု  ျဉ်ေးလပမ င်ေး 

လစရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၉) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပုဂဂလ  ပျ ေးရည ်ုတ်လုပ်မှု  ု (၉.ဝ) 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁)  စ ေးပ  ေးပဖစ် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးက  ေးမျ ေး   လ  င်န ုင်ရန် ပပည်တ င်ေး၊ 

ပပည်ပမှအရင်ေးအနှ ေးနှင့်် နည်ေးပည မျ ေး ရယ န ုင်လရေးအတ  ်   ည လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂)  တ ရ စဆ န်နှင့်် တ ရ စဆ န်   ်ပစစည်ေးမျ ေး၏  ုတ်လုပ်မှုစရ တ်လလျှ ့်ချပပ ေး 

အရည်အလသ ေးလ  ငေ်းမ န်လသ      ်ုန်မျ ေး  ုသ င်ေး ုန် အစ ေး  ေုးလရေးနှင့်် 

ပပည်ပလ ေး   ်ရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) လမ ေးပမြူလရေးဆ ုင်ရ အလပခခံ  န်ေးဂဏန်ေးအချ ်အလ ်မျ ေး မှန် န်ပပည့််စံုစ   

ရရှ လရေးနှင့်် လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်မှု တ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ်   လရ  ်စ  က  ေး  ပ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၄)  န ုငင်ပံခ ေးလင  တ ုေးတ ်ရရှ လရေးအတ  ် ပပည်ပသ ုို့ င ေးပုဇ န်တ ုေးချ ွဲ့ တငပ် ုို့န ုငလ်ရေး 

ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေးအ ေး   ည ပံ့်ပ ုေး၍ တ န်ေးအ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၅) သဘ ဝလရပပင်ရှ  င ေးလုပ်ငန်ေးဆ ုငရ်  သယံဇ တမျ ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် 

 ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေးနှင့်် သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်   န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုင်ရ လုပ်ငန်ေး မျ ေး 

လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်း၊ (Closed Area နှင့်် Closed Season)၊ င ေးလုပင်န်ေးဆ ုင်ရ  

တည်ဆ ဥပလေမျ ေး က  ေး  ပ်  ပ်  ပခင်ေး၊ သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ င်ရွ ် 

ပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု လဆ င်ရွ ်မည်။ 

 (၆) လ ျေးလ ်လနပပည်သ မျ ေး အပ ုဝင်လင ရရှ ရန် သ ေးင ေးဆ ုင်ရ  လခတ်မ  

နညေ်းပည သစ်မျ ေး သငတ်န်ေးပ ုို့ချလပေးပခငေ်းပဖင့်် လပ င်ေးစည်ေးလယ်ယ စနစ် 
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(Integrated Farming System) လပေါ်   လ် လစလရေး 

  ည လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၇) ဌ နပ ုင် အ ျ  ေးအပမတ်မရန ုင်သည့်် လမ ေးပမြူလရေးခခံမျ ေးအ ေး လုပ်ငန်ေးလလျ ့်ချ၍ 

အ ျ  ေးအပမတ်လသချ မည့်် လမ ေးပမြူလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် တ ုေးချ ွဲ့လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၈) ပမန်မ န ုင်ငတံ င် ပဖစ်ပ  ေးလလ့်ရှ လသ  တ ရ စဆ န်  ေးစ ်လရ ဂ      ယ် 

လဆေးမျ ေး  ု လံလုလ  ်စ    ုတ်လုပ်န ုငခ် ့်ပပ ေး၊ န ုငန်င်ေးစ       ယ်န ုင်ခ ့်ပပ  

ပဖစ်လသ ်လည်ေး  ပမ်ံရင်ဆ ုင်ရမည့်် ဆံုေးရံှုေးမှုက  ေးမ ေးလသ  တ ရ စဆ န်လရ ဂ  

မျ ေး   ု သုလတသနပပ ပခင်ေး၊     ယ်ပခငေ်း၊   န်ေးချ ပ်ပခင်ေးလုပ်ငန်ေးအ ေး 

န ုငင်တံ  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးနှင့်် ပ ေးလပ င်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။  

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

နညေ်းပည လ အုပ်ချ မ်ျ ေး ပဖည့််ဆည်ေးပခငေ်း၊  ျွမ်ေး ျင်ပည ရှငမ်ျ ေး 

လလ့် ျင့််လမ ေး ုတ်ပခငေ်း၊ လ အုပ်ချ ်နှင့််အည  ခန်ို့အပ်တ ဝန်လပေးပခင်ေး၊ 

န ုငင်တံ  အ  အည မျ ေး ညြှ န ှုင်ေးရယ ပခငေ်းမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၀) စံချ  န်စံညွှန်ေးမ  တ ရ စဆ န် ုသလဆေးဝ ေးမျ ေး၊ တ ရ စဆ န်အစ ေးအစ မျ ေး 

 ုတ်လုပ်ပခငေ်း၊ အရည်အလသ ေးစစ်လဆေးပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု   လရ  ်စ   

လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၁၁) င ေး၊ ပုဇ န်၊ န  ေး၊ ဝ ်စသည်ပဖင့်် လ ုအပ်လသ  တ ရ စဆ န်မျ   ေးလ  င်ေး 

မျ   ေးသန်ို့မျ ေး  ု လေသအလ  ု် လ ုအပ်ချ ်နှင့််အည  လံလုလ  ်စ   ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေး 

န ုငလ်ရေးအတ  ် စ စဉ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၂) တ ရစဆ န်လမ ေးပမြူ ုတ်လုပ်ပခင်ေးနှင့်် တ ရစဆ န်   ် ုန်/ ုတ် ုန်ပစစည်ေးမျ ေး 

 ုတ်လုပ်ရ တ င ် စ ေးနပ်ရ  ခ ဖ လံလုရေးသ မ  အစ ေးအစ လဘေးအနတရ ယ် 

 င်ေးရှင်ေးလရေး နည်ေးစနစ်မျ ေးပဖင့်် လဆ င်ရွ ်န ုင်ရန် လုပ်ငန်ေးလ ုင်စင် 

 ုတ်လပေးပခငေ်း၊ လ ငုစ်င်ပ လုပ်ငန်ေးမျ ေး စစ်လဆေးပခငေ်းနှင့်် နညေ်းပည ဆ ုငရ်  

  ည ပံ့်ပ ုေးမှုမျ ေးလပေးပခင်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၁၃) ပျ ေးရည်နှင့်် ပျ ေး   ်ပစစည်ေးမျ ေး  ု န ုငင်တံ   စံချ  န်စံညွှန်ေးနှင့််အည  

 ုတ်လုပ်ပပ ေး ပပည်တ င်ေးပပည်ပလ ေး   ် ပ ုမ ုတ ုေးချ ွဲ့ လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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 (၁၄) င ေးလုပ်ငန်ေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် အရည်အလသ ေး  န်ေးသ မ်ေးလရေးဌ နအလနပဖင့််အဏု 

စ ပ်ဓ တ်ခ  ခန်ေး (Micro Lab) မျ ေး   ု နယ်စပ်   ်လပ  ်အလ  ု် တ ုေးချ ွဲ့ 

တည်လ  င် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၅) လရချ   င ေးလုပ်ငန်ေးနှင့်် ပတ်သ ်၍ လရချ   ပုဇ န်လမ ေးပမြူန ုင်လရေးအတ  ် 

(Monoculture) မ ှ (Polyculture)သ ုို့ လပပ င်ေးလ လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်း၊ အင်ေးအ ုင် 

မျ ေး Capture Based Culture Fisheries နှင့်် Culture Based Capture 

Fisheries လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၆) လမ ေးပမြူလရေးဆ ုင်ရ  အလပခခံ  န်ေးဂဏန်ေးမျ ေးရရှ လရေးနှင့််   လရ  ်စ   က  ေး  ပ် 

လရေးအတ  ် ဌ နတ င်ေး ျွမ်ေး ျငပ်ည ရှငမ်ျ ေး၊ ပပည်တ င်ေးပည ရှငမ်ျ ေးနှင့်် 

န ုငင်တံ   ပည ရှင်မျ ေးပ ေးလပ င်ေး၍ လ ူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၇) လမ ေးပမြူလရေးဆ ုင်ရ  လုပ်ငန်ေးတ ုေးတ ်လအ ငပ်မင်မှု ရရှ လရေးအတ  ် စ ေး ျ ် 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး၊ တ ရစဆ န်အစ ေးအစ   ုန်  မ်ေးမျ ေးလံုလလ  ်စ   ရရှ အသုံေးပပ  

န ုင်လရေးအတ  ် သ ်ဆ ုင်ရ ဝန်က  ေးဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစည်ေးအချင်ေးချင်ေးနှင့်် လပ င်ေးစပ် 

ညြှ န ှုင်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၁၈) လမ ေးပမြူလရေးနှင့်် လရလုပ်ငန်ေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ   ် ပပည်တ ငေ်းပပည်ပမှ 

အရငေ်းအနှ ေးနည်ေးပည  ပံ့်ပ ုေး  ည လရေး လုပ် ံေုးလုပ်နည်ေးနှင့််အည  ရင်ေးနှ ေး 

ပမြှ ပန်ှံန ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။   

(၁၉) ပပည်တ င်ေးင ေးလမ ေးပမြူလရေး လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေးအတ  ် လ အုပ်လသ  အရငေ်းအနှ ေး နှင့်် 

နညေ်းပည  ပံ့်ပ ုေး  ည လဆ င်ရွ ်လရေး လုပ်ငန်ေးစဉ်တ င် ပပည်တ င်ေးပပည်ပမှ 

ပ ဝင်လဆ င်ရွ ်လရေး လဖ လ်ဆ ငမ်ည်။ 

(၂၀) တ ုင်ေးလေသက  ေးရှ  အငေ်းလုပ်ငန်ေး၊ လရလပေါ်လရလျှံင ေးဖမ်ေးပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် 

လေသခံပပည်သ မျ ေး၊ လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေးအ   ေး ပဖစ်လပေါ်လနသည့်် ပဋ ပ ခမျ ေး 

အတ  ် ပပည်လ  င်စုအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ရံုေးသ ုို့ တငပ်ပပပ ေး ညွှန်   ေးချ ်နှင့််အည  

တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့နှင့်် ညြှ န ှုင်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

 (၂၁) သ ေးင ေး ဏ္ဍဆ ုင်ရ  ုတ်ပပန်  ေးလသ  ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေမျ ေး  ု ပပည်သ  

မျ ေး  ျယ် ျယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ သ ရှ န ုင်လရေး ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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 (၂၂) သ ေးင ေး ဏ္ဍတ ုေးတ ်လရေးအတ   ် သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေးနှင့်် လ ူ့စ မေ်းအ ေး 

အရငေ်းအပမစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၃) လ ျေးရွ ချငေ်းဆ ်လမေ်း၊ တံတ ေးမျ ေးနှင့်် ခရ ငုခ်ျငေ်းဆ ်လမ်ေး၊ တံတ ေး 

မျ ေးတည် လဆ  ်ပခင်ေး၊ အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခင်ေးနှင့်် ပပငဆ်င်  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၄) လ ျေးလ ်လေသ သန်ို့ရှငေ်းလသ  လသ  ်သုံေးလရရရှ လရေးနှင့််  ျန်ေးမ သန်ို့ရှင်ေး 

လရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

  (၂၅) လ ျေးလ ်မ ေးလင်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၂၆) လ ျေးလ ်စံပပလ ျေးရွ မျ ေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၂၇) လ ျေးလ ်လ ူ့စ မေ်းအ ေးအရင်ေးအပမစ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၈) ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် လ ျေးလ ် လ မ စ ေးပ  ေးဘဝ   ဟမှု  ျဉ်ေးလပမ င်ေးလစလရေးအတ  ် 

မဟ ဗျြူဟ အစ အမံမျ ေး ချမှတ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။   

(၂၉) လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ မှုလလျှ ့်ချလရေး လုပ်ငန်ေးစဉ် (၈)ရပ်တ င် 

အ ျံ ေးဝငလ်သ    စစရပ်မျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၃၀) မျ   ေးလ  ငေ်းမျ   ေးသန်ို့ ပျ ေးဘုရငမ်မျ ေးနှင့်် ပျ ေးအံုတ ုေးပ  ေးလရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃၁) ပျ ေးရည်နှင့်် ပျ ေး   ်ပစစည်ေး တ ုေးပမြှင့်် တု်လုပ်လရေး လဆ ငရ်ွ ်န ုငရ်န် 

နညေ်းပည မျ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးလပေးမည်။ 

  (၃၂) ပပည်ပသ ုို့ ပျ ေးရညတ်ငပ် ုို့မှု တ ုေးတ ်လ လရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃၃) ပျ ေးဘုရင်မ လမ ေးပမြူလရေးသင်တန်ေး၊ ပျ ေး   ်ပစစည်ေး အလပမ  ်အမျ ေး 

 ုတ်လုပ်လရေးသငတ်န်ေးမျ ေး ဖ င့််လှစ်မည်။  

(၃၄) စ ု ်ပျ   ေးလရေး သ ေးနှံမျ ေး  ုပျ ေးပဖင့်် ဝတ်မှုန်  ေးဝန်လဆ င်မှု တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 

(၃၅) ပျ ေးလမ ေးပမြူလရေးအသငေ်းမျ ေး ပျ ေးလမ ေးပမြူလရေး အစုအဖ  ွဲ့မျ ေး ဖ  ွဲ့စည်ေး လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 

   (၃၆) ပျ ေးလရ ဂ      ယ် ုသလရေး နညေ်းပည မျ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးမည်။ 

၆။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သစ်လတ  ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေရည်မှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 
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ပတ်ဝန်ေး ျင်ထ န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် သစ်လတာလရေးရာ 

 ( )  မ ဝ ေမျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လရ၊ လပမ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်နှင့်် ဇ ဝမျ   ေးစံု မျ   ေး   မျ ေး   န်ေးသ မ်ေး 

    ယ်ရန်၊ 

(၂) သဘ ဝလတ မျ ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်ပခငေ်းနှင့်် သစ်လတ စ ု ်ခငေ်းမျ ေး 

တည်လ  င်ပခငေ်းပဖင့်် ရ သ ဥတုမျှတလစပပ ေး စ ု ်ပျ   ေးလရေး  ု အလ   ် 

အ  ပပ ရန်၊ 

(၃)  လ ျေးလ ်လန ပပည်သ တ ုို့၏ အလပခခံသစ်လတ    ပ်စစည်ေး လ အုပ်ချ ်မျ ေး 

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရန်၊ 

(၄) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်   န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် သစ်လတ မျ ေး အပု်ချ ပ်လုပ်  ုင်မှုတ ုို့ 

တ င် ပပည်သ အမျ ေး ပ ေးလပ ငေ်းပ ဝင် လဆ ငရ်ွ ်လ ရန်၊ 

(၅) သစ်နှင့်် အပခ ေးသစ်လတ    ်ပစစည်ေးမျ ေး စဉ်ဆ ်မပပတ်  ုတ်ယ သုံေးစ  န ုင် 

လရေးနှင့်် ပပည်သ လ  ုမှ လနအ မ်မျ ေးလဆ  လ်ုပ်ရ တ င် လ အုပ်လျ ်ရှ လသ  

သစ်မျ ေး  ု ပဖည့််ဆည်ေးလရ င်ေးချလပေးန ုငရ်န်၊ 

(၆) သစ်လတ သယံဇ တမျ ေး  ုတ်ယ သုံေးစ  ရ တ င် အလလအလ င့််နည်ေးပ ေးပပ ေး သစ် 

အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး တ ုေးတ ်ပဖစ်  န်ေး လပေါ်လပ  ်လ ရန်၊  

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

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးချ ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

မှုမျ ေး ရရှ လရေး၊ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

  (၁) သဘ ဝလတ မျ ေး   န်ေးသ မ်ေး    ယ်မည်။ 

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

မျ ေး   ု   သစ်လတ  ဏ္ဍ ပင်မစ မံ  န်ေးပ  ရည်မှန်ေးချ ်မျ ေးနှင့််အည  တ ုေးချ ွဲ့ 

ဖ  ွဲ့စည်ေးသတ်မှတ်မည်။ 

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

သစ်လတ စ ု ခ်ငေ်းမျ ေး တည်လ  င်မည်။ 
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 (၄) လပမအလပခအလနလပေးလသ  လ ျေးရွ မျ ေး၊ ပမ  ွဲ့မျ ေးတ င်  င်ေးစ ု ်ခင်ေးမျ ေး  ု 

စ မံချ ်ပဖင့်် ပပည်သ လ  ု  ု စညေ်းရံုေးစ ု ်ပျ   ေးမည်။ 

(၅) လရလဝလရလ လေသမျ ေး   န်ေးသ မ်ေးရန်နှင့်် ဆည်လပမ င်ေး၊ တ တမံမျ ေး လရရှည် 

တည်တံ့်လစလရေးအတ  ် လရလဝလရလ စ ု ခ်င်ေးမျ ေး တည်လ  ငမ်ည်။ 

(၆) နှစ်စဉ် လ  ုလှုပ်ရှ ေးမှုပဖင့်် သစ်ပင်မျ ေး စ ု ်ပျ   ေးန ုင်လရေးအတ  ် ပျ   ေးပင်မျ ေး 

ပဖန်ို့လဝမည်။ 

(၇) သစ်လတ   န်ေးသ မ်ေးမှု လုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် ပပည်သ အမျ ေး ပ ေးလပ ငေ်းပ ဝင်လ လစ 

လရေးအတ  ် ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) အပ ပ ုငေ်းလေသအတ င်ေးရှ  လတ င်စဉ်လတ င်တန်ေးမျ ေး စ မ်ေးလန်ေးစ ုလပပလရေး 

အတ  ် သစ်လတ စ ု ခ်ငေ်းမျ ေး တည်လ  င်  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

  (၉) အပ ပ ုငေ်းလေသအတ င်ေးရှ  သဘ ဝလတ  ျန်မျ ေး  ု ပပ စု  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

(၁၀) သဘ ဝလတ မျ ေးမှ  ငေ်း ုတ်ယ သုံေးစ  မှု  ု လလျှ ့်ချန ုငလ်ရေးနှင့််  င်ေးအစ ေး 

အပခ ေးလလ င်စ  သုံေးစ  လရေးဦေးတည်လျ ် စ မ်ေးအ ေးပမြှင့််မ ေးဖ ုမျ ေး၊ လလ ငစ်  

လတ င့််မျ ေးနှင် ့် စ န် ို့ပစ်ပစစည်ေးမျ ေး တ ုေးပမြှင် ့်သံုေးစ  လ လရေးအတ  ်      

လရ  လ်ရ   ်စည်ေးရံုေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၁) အပ ပ ုငေ်းလေသတ င် လပမဆ လွှ တ ု ်စ ေးပခငေ်း၊ လပမအဆင့််အတန်ေး န မ့်် ျပခငေ်းမှ 

    ယ်န ုင်လရေးအတ  ် နုန်ေးတ ေးဆည်ငယ်မျ ေး တည်လဆ  ်မည်။ 

(၁၂) လ ျေးလ ်ပပည်သ မျ ေး လသ  ်သုံေးလရ ဖ လံလုစလရေးအတ  ် လရ န်ငယ်မျ ေး 

တ ေးလဖ ်မည်။     

(၁၃) သစ်မဟုတ်သည့်် အပခ ေးသစ်လတ    ပ်စစည်ေးမျ ေး  ု စ မံ  န်ေးလျ   ေးချ ် 

လဘ င်အတ င်ေးမှ  ုတ်ယ သုံေးစ  မည်။ 

 (၁၄) လခတ်မ  စ ်ယနတရ ေးပဖင့်် သစ် ုတ်လရေးအင်အ ေး တ ုေးပမြှင့််သ  ေးရန်နှင့်် သဘ ဝ 

ပတ်ဝန်ေး ျင်နှင့်် လ  ု်လလျ ည လ  ပဖစ်လစမည့်် ဆင်ပဖင့်် သစ် ုတ်နည်ေး 

စနစ်  ု ဆ ်လ  ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၅) သစ် ုတ်လမေ်းမျ ေး လဖ  လ်ုပ်လရေးနှင့်် သယ်ယ ပ ိုု့လဆ င်လရေး နညေ်းစနစ်မျ ေး 

လ  င်ေးမ န်လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၆) သစ်မ ုတ်မ နှင့်် သစ် ုတ်ပပ ေး  လ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်အ ေး အ ျ   ေး 
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သ ်လရ  ်မှု   ု လလ့်လ ဆန်ေးစစ်ပပ ေး သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်   ခ ု ်မှု 

သ ်သ လစလသ  သစ် ုတ်နညေ်းလမေ်းမျ ေး  ု လ  ု်န လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၇) သစ်အလပခခံစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လရေးအတ  ် လ အုပ်လသ  

သစ်လံုေး ုန်  မ်ေးရရှ လရေး စ မံလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၈) သစ်အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေး   ် ုန် အမည်သစ်မျ ေး  ုတ်လုပ်မည့်် စ ်ရံု၊ 

အလုပ်ရံသုစ်မျ ေး လပေါ်  န်ေးလ သည်နှင့််အမျှ ပပည်တ င်ေးအလုပ်သမ ေးမျ ေး 

အတ  ် လခတ်မ နည်ေးပည သစ်မျ ေး ရရှ လ လစရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၉) နညေ်းပည သစ်မျ ေး အသုံေးပပ ၍ အဆင့််မ  ုန်လချ မျ ေး  ုတ်လုပ်ပပ ေး ပပည်ပ 

လ ေး   ်သ ုို့ တင်ပ ုို့လရ ငေ်းချန ုငလ်ရေးက   ေးပမ်ေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂၀) ပတ်ဝန်ေး ျင်  န်ေးသ မ်ေးလရေးဆ ုင်ရ    စစရပ်မျ ေး  ု သ ်ဆ ုငရ် ဌ န၊ အဖ  ွဲ့ 

အစည်ေးမျ ေးနှင့်် လပ ငေ်းစပ်ညြှ န ှုင်ေး အလ  င်အ ည်လဖ မ်ည်။ 

(၂၁) ပပည်တ င်ေး/ ပပည်ပ သငတ်န်ေးမျ ေး၊ အလုပ်ရံုလဆ ေးလန ေးပ  မျ ေး၊ အစည်ေးအလဝေး 

မျ ေးသ ုို့ ဝန် မ်ေးမျ ေးအ ေးလစလွှတ်မည်။    

 ၇။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ် တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ မ်ေးအင် ဏ္ဍနှင့််စပ်လျဉ်ေး၍ 

မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

စ မ်ေးအင် ဏ္ဍ 

 ( )  မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) စ မ်ေးအငဆ် ုငရ်   စစရပ်မျ ေး  ု လေသအတ င်ေး သ ်ဆ ုင်ရ အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး နှင့်် 

ပ ေးလပ ငေ်းလဆ င်ရွ ်ရန်။ 

  (၂) စ မ်ေးအငမ်ှ ခ ုမှု င်ေးလသ  အလပခအလန  ု   န်ေးသ မ်ေးရန်၊ 

 (၃) ပပန်လည်ပပည့််ပဖ  ေးပမ  စ မ်ေးအငအ်ရငေ်းအပမစ်မျ ေး  ု  ျယ် ျယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ အသုံေး 

ပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် ပမြှင့််တငလ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၄) စ မ်ေးအင်အသုံေးပပ န ုငမ်ှု စ မ်ေးရည်တ ုေးပမြှင့််လ လစရန်နှင့်် စ မ်ေးအငပ်ခ  ေးခခံ လချွတ  

လရေးတ ုို့  ု ပမြှင့််တင ်လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၅) အ မ်သုံေးစ မ်ေးအင်အပဖစ် အပခ ေးအစ ေး  ေုး စ မ်ေးအငအ်မျ   ေးအစ ေးမျ ေး  ု အသုံေး 

ပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် ပမြှင့််တငလ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊  
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 (၆) ရှ လဖ လတ ွဲ့ရှ သည့်် လရနံနှင့်် သဘ ဝဓ တ်လင ွဲ့ သယံဇ တမျ ေး  ု    ်ရှ ရ  

လေသ အပ အဝင ် ပပည်သ လ  ုတစ်ရပ်လံေုး အ ျ  ေးအရှ ဆံုေးနှင့်် အ  လရ  ် 

ဆံုေး ရရှ ခံစ ေးန ုငမ်ည့်် သုံေးစ  မှုပဖစ်လစလရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၇) ပုဂဂလ   ဏ္ဍမ ှပ ုမ ုပ ဝငလ်ရေး ပမြှင့််တင်လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ)  ရညမ်ှန်ေးချ ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုငေ်းပဖစ်သည် -  

(၁) လရနံစ မ်ေး  ုတ်လုပ်မှု  ု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်  ် (၃၀.ဝ) ရ ခ ုင်နှုန်ေး၊ 

လလျ ့်နည်ေး  ုတ်လုပ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

(၁) လရနံလ ်ယ ်တ င်ေးတ မ်မျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ရှ လဖ  တ ေးလဖ ် တု်လုပ်န ုငလ်ရေးအတ  ် 

တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ စ စစ်လ   ်ခံချ ်အရ လုပ်  ုငခ် င့််မျ ေး ခ င့််ပပ  

မည်။ 

(၂) လရနံတ ုေးချ ွဲ့ ရှ လဖ  ုတ်လုပ်လရေး  ု ပုဂဂလ   လုပ်ငန်ေးမျ ေးအ ေး ဖ တ်လခေါ်ပပ ေး 

တ ုေးချ ွဲ့ရှ လဖ   ုတ်လုပ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) လရနံတ င်ေးသစ်မျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ရှ လဖ သည့််နည်ေးတ  လရနံတ င်ေးလဟ င်ေးမျ ေး  ု  ုတ် 

လုပ်မှု လလျ ့်နည်ေးပခငေ်းအနညေ်းဆံုေးပဖစ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

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

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၈။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် သတတ နှင့်် တ င်ေး   ် 

ပစစည်ေးမျ ေး  ဏ္ဍနှင့််စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ  

အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

သတတ နှင့်် တ င်ေးထ  ပ်စစည်ေးမျာေး ဏ္ဍ 

 ( )  မ ဝ ေမျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

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

ဆံုေးရံှုေးမှုအနည်ေးဆံုေးနှင့်် အရည်အလသ ေးပပည့််မ စ    ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေးသ ုို့ 

လရှေးရှုလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

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

 ုတ်လုပ်သ မျ ေး   န်ေး  ေးတ ုေးပ  ေးလ လရေး အ ေးလပေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊  
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 (၃)  ျယ်ပပန်ို့  န်ေး  ေးလ သည့်် လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးနှင့််အည  ဓ တ်သတတ  

 ုတ်လုပ်မှုနှင့်် လ ျ  ်မျ ်ရတန လ ေး   ်မျ ေး ပပည်တ င်ေး၌ အလပခခ ုငမ်  

လပေါ်လပ  ်ပပ ေး    ု်သင့််သည့်် လ ေးနှုန်ေးမျ ေးရရှ လရေး က   ေးပမ်ေးလဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၄) ဓ တ်သတတ  သယံဇ တပစစည်ေးမျ ေး သုံေးစ  ရ တ င် ပပည်ပမ ှ တင်သ ငေ်းရသည့်် 

ဓ တ်သတတ မျ ေး  ု ပ ုမ ု ုတ်လုပ် အစ ေး  ေုးရန်၊  

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

ယ ုယ ငေ်း ပျ ်စ ေးမှုမရှ လစလရေးနှင့်် လေသခံပပည်သ မျ ေး   ခ ု ်နစ်န မှုမရှ လစလရေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရညမ်ှန်ေးချ ်မှ  လအ  ်ပ အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

(၁) နှစ်စဉ်စ မံ  န်ေးရည်မှန်ေးချ ်မျ ေး လအ ငပ်မင်လရေးအတ  ် လပမလပေါ်လပမလအ  ် 

သယံဇ တဓ တ်သတတ မျ ေး တ ေုးတ ်ရှ လဖ  ုတ်လုပ်ပပ ေး န ုင်ငံလတ ်၏ အမျ  ေးသ ေး 

ဝငလ်င  တ ုေးတ ်လစလရေး အလ   အ်  ပပ  လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

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

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

မျ ေး   ု ပုဂဂလ  ပ ုင်အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ ပမြှင့််တင ် ေးလပပ ငေ်း၍ အ ျ  ေးရှ စ   

ပ ေးလပ ငေ်း လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၃) ဝန်က  ေးဌ န၏ က  ေး  ပ်မှုပဖင့်် ပုဂဂလ  ပ ုင် ဓ တ်သတတ မျ   ေးစံု  ုတ်လုပ်လရေး 

 ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလစရန် ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်ရ တ င် လခတ်မ နည်ေးစနစ်မျ ေး 

အသုံေးပပ န ုငလ်ရေးအတ  ် လ အုပ်လသ အဆင့််ပမင့်် နညေ်းပည မျ ေးပံ့်ပ ုေးပခငေ်းနှင့်် 

လုပ်ငန်ေးသုံေးလခတ်မ ပစစည်ေးမျ ေး ပံ့်ပ ုေး  ည ပခငေ်း စသည့််လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးပမြှင့်် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

 (၄) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး၌ လ ျ  ်မျ ်ရတန လ ေး   ် လ ျ  ်စ မ်ေးလ ေး   ် 

လပေါ်လပ  ်၍ လရရှည်တည်တံ့်ခ ုင်ပမ လစရန်   န်ေးသ မ်ေးပပ ေး န ုငင်လံတ  ် အတ  ် 

န ုငင်ပံခ ေးသုံေးလင နှင့်် ပပည်တ င်ေးသုံေးလင မျ ေး တ ုေးတ ်ရှ လဖ လပေးန ုငလ်ရေးအတ  ် 

နညေ်းလမ်ေးသစ်မျ ေး ရှ လဖ လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၅) ဓ တ်သတတ  ုတ်လုပ်မှုလ   င့်် သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်   ခ ု ်ယ ုယ ငေ်းမှု 

မရှ လစရန် ဟန်ချ ်ည  အလလေး  ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 
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 (၁) သတတ  ဏ္ဍနှင့်် န ုငင်လံတ ၏် စ ေးပ  ေးလရေး လရရှည်ဖ ွံဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် န ုငင်ပံ ုင် 

စ ်ရံုအလုပ်ရံုနှင့်် သတတ တ င်ေးမျ ေး  ု ပုဂဂလ  ပ ငု် အခန်ေး ဏ္ဍသ ုို့ 

  ေးလပပ င်ေး၍ အ ျ  ေးတ ပ ေးလပ င်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်အရ ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပအတတ်ပည နှင့်် အရငေ်းအနှ ေး 

မျ ေးဖ တ်လခေါ်၍ ဖ စ်ပ်သတတ တ င်ေးမျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ဖ င့််လစှ်န ုင်ရန် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃) လပမလပေါ်လပမလအ  ် သယံဇ တမျ ေး  ု ပ ုမ ုတ ုေးတ ် တု်လုပ်ပပ ေး အမျ   ေးသ ေး 

ဝငလ်င  တ ုေးတ ်လစရန် စ မံလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး လ ျ  ်စ မ်ေးလ ျ  မ်ျ ် အလချ  ည်လပု်ငန်ေးနှင့်် 

လ ျ  ်မျ ်ရတန လ ေး   ် လ ျ  ်စ မ်ေးလ ေး   ် လပေါ်   ်ပပ ေး 

 ျယ်ပပန်ို့စ   လရ ငေ်းဝယ်န ုငပ်ခငေ်းပဖင့်် န ုင်ငပံခ ေးသုံေးလင နှင့်် ပပည်တ ငေ်းသံေုးလင  မျ ေး 

တ ုေးတ ်ရှ လဖ မည်။ 

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

စ မံချ  ်မျ ေးချမှတ်၍ အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၆) စ မံ  န်ေးလျ   ေးချ ်နှင့််အည  ဓ တ်သတတ မျ ေး တ ုေးတ ် တု်လပု်န ုင်လရေး 

အလလေး  ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) သတတ တ င်ေးသစ်မျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ပခငေ်းနှင့်် တ င်ေးလဟ င်ေးမျ ေး ပပ ပပင်မ မေ်းမံ၍ အရည် 

အလသ ေးပမြှင့််တင်န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) သတတ သ ု ်မျ ေး၏ တန်ချ  န်ပမ ဏနှင့်် အရည်အလသ ေးမျ ေး  ု တ  ်ချ ် 

လဖ  ်ုတ်မည်။ 

(၉) ဘ လပ်လပမစ ်ရံမုျ ေးအတ  ်  ုန်  မ်ေးပဖစ်သည့််  ံေုးလ ျ  ်၊ လဂ ေန် 

လ ျ  ်၊ လ ျ  ်မ ေးလသ ေးတ ုို့  ု စ ်ရံ ုတည်လဆ  ်လုပ်  ုငလ် ုသည့််  

ပုဂဂလ   လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေးအ ေး ဦေးစ ေးလပေး၍ လုပ်ပ ုငခ် င့််မျ ေး တ ုေးပမြှင့််ချ  ေး 

မည်။ 

(၁၀) အ ျ  ေးတ ဖ ်စပ်  ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ေးတ င် လုပ်   ်မျ ေး၏ နည်ေးပည နှင့်် 

အပခ ေးလ ုအပ်ချ ်မျ ေး  ု ဝန်က  ေးဌ န၏   ည ပံ့်ပ ုေးမှုပဖင့်် လုပ်ငန်ေးမျ ေး 

တ ုေးတ ် လအ ငပ်မငလ်စရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၁) လ ျ  ်မျ ်ရတန  အလချ  ည်လ ေး   ်နှင့်် လ ်ဝတ်ရတန  လ ေး   ် 

တ ုေးတ ်ဖ ွံဲ့ပဖ  ေးပဖစ်  န်ေးလအ င် လဆ င်ရွ ်မည်။ 
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 (၁၂) လေသခံတ ုင်ေးရင်ေးသ ေးမျ ေး အလုပ်အ  ုင် အခ င့််အလမ်ေးလပ မျ ေးလစရန် မ ုေး ုတ် 

ရတန လပမတ င် လုပ်   ်မျ ေးချ  ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၃) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျင်   န်ေးသ မ်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

၉။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေမျ ေး၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်မျ ေးနှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

စ ်မှု  ်မှု ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) လခတ်မ စ ု ်ပျ   ေးလရေး  ု အလပခခံ၍ စ ်မှုန ုင်ငံလတ ်အဆင့််သ ု ို့ 

တ ်လမှ်ေးလရေး၊ လယ်ယ အလပခခံ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ လယ်ယ  

 ုတ် ုန်မျ ေး၊ တန်ဖ ုေးပမြှင့််  ုတ်လုပ်သည့်် လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ျယ် ျယ် 

ပပန်ို့ပပန်ို့ တ ုေးတ ်လ လစလရေးနှင့်် အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေးစ ်မှု 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု အလလေးလပေးလဆ ငရ်ွ ်ရငေ်း အက  ေးစ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေး 

မျ ေး ဆ ်လ ်  လ  ငရ်န်၊  

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

 အစ ုေးရ နှင့်် ပုဂဂလ   ပ ေးလပ င်ေးလဆ ငရ်ွ ်မှု ဏ္ဍ ပ ုမ ုပမြှင့််တငရ်န်၊ 

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

နှင့်် ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှုမျ ေး ဖ တ်လခေါ်ပ ေးလပ ငေ်း လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၄) ပပည်တ င်ေးရှ  သယံဇ တ  ုန်  မ်ေးပစစည်ေးမျ ေး  ု   လရ  ်အ ျ  ေးရှ စ   

အသုံေးပပ ရန်နှင့်် ပပည်တ င်ေးရှ  အလပခခံ ုန်  မ်ေးမျ ေးပဖင့်် တန်ဖ ုေးပမြှင့်် 

 ုတ် ုန်  ုတ်လုပ်ပခင်ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

 (၅) စ ်မှု ဏ္ဍဖ ံွဲ့ပဖ  ေး တ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် စ မ်ေးအင ် ု အ ျ  ေးရှ  

  လရ  ်စ   အသုံေးချလရေး၊ ပခ  ေးခခံလချွတ လရေးနှင့်် ပပန်လည်ပပည့််ပဖ  ေးပမ  

စ မ်ေးအင်အသုံေးချရန်၊ 

(၆) လ ူ့စ မေ်းအ ေး အရငေ်းအပမစ်မျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လအ င် လဆ င်ရွ ် 

ပမြှင့််တင်လပေးလရေး၊ နညေ်းပည အဆင့််ပမင့််လ စ မေ်းအ ေး အရငေ်းအပမစ်မျ ေး 

စဉ်ဆ ်မပပတ် လလ့် ျင့်် လမ ေး ုတ်ရန်၊ 
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(၇) န ုငင်လံတ ်၏ စ ်မှု ဏ္ဍတ င် ပတ်ဝန်ေး ျင်   န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု 

မ  ခ ု ်လစသည့်် စဉ်ဆ ်မပပတ် ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှုပဖစ်လစမည့်် 

အစ မေ်းလရ င် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး ပ ုမ ုတ ုေးတ ်လ လစရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

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

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

ရညမ်ှန်ေးချ ်ပဖင့်် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) န ုင်ငံသ ေးမျ ေး အလုပ်အ  ုင်အခ င့််အလမ်ေးမျ ေး လပေါ်  န်ေးလုပ်  ုင်ခ င့်် ရရှ လစရန်၊ 

အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး  ု 

အလလေး  ေးအလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်ရန်၊ ၎င်ေးမှတစ်ဆင့်် 

လ အုပ်မည့်် အက  ေးစ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးချ ွဲ့ လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၃) စ ်မှုလ ်မှု ဏ္ဍ၏ အသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှုတန်ဖ ုေး  ု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ  

နှစ်၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်  ် (၁၁.၅)ရ ခ ုငန်ှုန်ေး တ ုေးတ ်လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁)  ုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍ၊ ဝန်လဆ င်မှု ဏ္ဍနှင့်် လင လ  ေး ဏ္ဍတ ုို့ ဟန်ချ ်ည ည  

အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂) စ ်မှုလပု်ငန်ေးမျ ေးအ ေး လအ  ်ပ အတ ုငေ်း ဦေးစ ေးလပေး တစပ်ပ  င်န ်တည်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည် - 

-အလပ ့်စ ေး စ ်မှုလုပ်ငန်ေး (ဥပမ -အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေး   

မျ ေး) 

   -ပပည်ပပ ုို့ ုန်ပမြှင့််တင်လရေး/ ပပည်ပသ ငေ်း ုန်အစ ေး  ေုး စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ 

   -အလုပ်သမ ေး အမျ ေးအပပ ေးသံေုးရသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ 

-ဗဟုသုတအလပခခံနှင့်် နညေ်းပည  အလပခခံသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ 

-ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှု အမျ ေးအပပ ေးသုံေးရသည့်် စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး (ဥပမ -အက  ေးစ ေး 

စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး)   ုဦေးစ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

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

နညေ်းပည အ  အည ပံ့်ပ ုေးမည။် 
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(၄) အလသေးစ ေးနှင့်် အလတ်စ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး ပ ုမ ုဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေး 

အတ  ် လုပ်ငန်ေးအလ   ်အ  ပပ  အဖ  ွဲ့အစညေ်းမျ ေး၊ တစ်လနရ တည်ေးမှ 

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

(၅) စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် ပုဂဂလ  ၊ အစ ုေးရနှင့်် ပုဂဂလ   ပ ေးလပ ငေ်း 

လဆ ငရ်ွ ်မှု   ု ပ ုမ ုပ ဝငလ်စပပ ေး  ုတ်လုပ်မှုနှင့်် ဝန်လဆ ငမ်ှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး 

ပ ုမ ုလ ယ်   လချ လမ ွဲ့လစလရေး လ အုပ်လသ  အခ န်  စစနှင့်် ဥပလေလရေးရ  

  စစရပ်မျ ေး  ု ပံ့်ပ ုေးမည်။ 

(၆)  ျွမ်ေး ျငလ်ုပ်သ ေးမျ ေး  ု စနစ်တ ျ လလ့် ျင့််ပျ   ေးလ  ငပ်ပ ေး၊ အပပည်ပပည် 

ဆ ုင်ရ  အသ အမှတ်ပပ   ျွမ်ေး ျငလ်ုပ်သ ေးမျ ေးအပဖစ် န ုငင်တံ  အဆင့််မ  

အရည်အချငေ်းရှ သ မျ ေးပဖစ်သည်အ   လလ့် ျင့််ပျ   ေးလ  ငလ်ရေး နည်ေးဗျြူဟ   ု 

 ျင့််သုံေးမည်။ 

(၇) ပပည်တ င်ေးသယံဇ တမျ ေး အလပခခံအသုံေးပပ သည့််  ုန်ပစစည်ေးအမယ်သစ်မျ ေး 

 ုတ်လုပ်လရေးနှင့်် တန်ဖ ုေးပမြှင့်် ုတ်လုပ်န ုင်လရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၈) တည်လဆ  ်ပပ ေး စ ်မှုဇုန်မျ ေးနှင့်် စ ်မှုဇုန်သစ်မျ ေး  ု လ အုပ်သလ ု 

တည်လဆ  ် အလ  င်အ ည်လဖ မ်ည်။ 

(၉) န ုငင်ပံ ုင၊် သမဝ ယမပ ုင်၊ ပုဂဂလ  ပ ုင်နှင့်် စ ်မှုဇုန်မျ ေးရှ  စ ်ရံ ု အလုပ်ရံု 

မျ ေးအ ေး စ မ်ေးအ ေးပပည့််  ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေး (စ မ်ေးအင်၊  ုန်  မ်ေး၊ နည်ေးပည  နှင့်် 

ရင်ေးနှ ေးလင ) စသည့်် လ အုပ်ချ မ်ျ ေး  ု ပဖည့််ဆည်ေးညြှ န ှုင်ေး   ည ပံ့်ပ ုေးမည်။ 

(၁၀) လ တ်လပ်မှုစည်ေးမျဉ်ေး လလျ ့်လပ ့်ပခငေ်းပဖင့်် စ မ်ေးရည်  လရ  မ်ှုရှ လ လအ င်၊ 

တ   ငဆ်န်ေးသစ်မှုရှ လ လအ င် စ မံခန်ို့ခ  မည်။ 

(၁၁) စ ်မှု ုတ် ုန်ပစစည်ေးမျ ေး အရည်အလသ ေး တ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် စံချ  န် 

စံညွှန်ေးဆ ုင်ရ ဥပလေ၊ မ ပ ုင်ခ င့်် ဥပလေ၊ ယှဉ်ပပ  ငမ်ှုဆ ုင်ရ  မ ဝ ေနှင့်် ယှဉ်ပပ  င်မှု 

ဥပလေမျ ေး  ု လရေးဆ  ပပဋ္ဌ န်ေးမည်။ 

(၁၂) ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု လန  ် ျလနလသ  လေသမျ ေး၌ အလပခခံ စ ်မှုလပု်ငန်ေးမျ ေး 

အပ အဝင် အပခ ေးစ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေးပ  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ လစလရေးအတ  ် 

လေသနတရ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု အ ေးလပေးတည်လ  င်မည်။ 

(၁၃) စ ေးပ  ေးလရေးအ  ေးဇုန်မျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေး လဆ င်ရွ ်မည်။  

 (၁၄) တ ုင်ေးလေသက  ေး ပမန်မ ့်စ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု  ု အရှ န်ပမြှင့််တင် 

လဆ ငရ်ွ ်န ုငလ်ရေးအတ  ် ပပည်တ င်ေးပုဂဂလ  ပ ုင် ဏ္ဍနှင့်် န ုင်ငပံခ ေးရငေ်းနှ ေး 
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ပမြှ ပန်ှံမှု ဏ္ဍမျ ေး တ ုေးပမြှင့််အ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းတ ုို့  ု အ  ေးဂရုပပ  

လဆ ငရ်ွ ်လျ ်ရှ ရ  လနရ အနှံ ပပန်ို့ ျ တည်ရှ လနသည့်် ပပည်တ ငေ်း စ ်မှု 

လ ်မှု လုပ်ငန်ေးမျ ေးအ ေး စုစုစည်ေးစည်ေးပဖစ်လပေါ် တည်ရှ လ လစလရေး၊ စ ်ရံု 

အချင်ေးချင်ေး အချ တ်အဆ ်မ မ  ဆ ်သ ယ်လဆ င်ရွ ်န ုင်လစလရေးနှင့်် န ုင်ငံလတ ်မှ 

လ အုပ်သည်မျ ေး  ု အလ ယ်တ  ပံ့်ပ ုေး လဆ င်ရွ ်န ုင်လစလရေး လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

၁၀။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 ျှပစ်စ်စ မ်ေးအာေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

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

သမျှ လရအ ေး၊ လလအ ေး၊ လနအ ေး၊ အပ စ မ်ေးအငန်ှင့်် စ မ်ေးအင ်အရငေ်းအပမစ်မျ ေး 

အသုံေးပပ ၍ လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ုတ်လုပ်န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

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

  ေးရှ လရေးနှင့််လရရှည်အသုံေးပပ န ုင်လရေးအတ  ်လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး  ုအ ျ   ေးရှ ရှ  

အသုံေးပပ န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လပု်ပဖန်ို့ပဖြူေးပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးတ ်လ လသ  

လခတ်မ နည်ေးစနစ်မျ ေးနှင့််အည  လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

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

ပတ်ဝန်ေး ျင်  ခ ု ်မှု အနည်ေးဆံုေးနည်ေးလမ်ေးမျ ေးပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်ရန်။ 

  (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

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

ပပည်သ လ  ုမှပ ေးလပ င်ေးပ ဝင်မှုပဖင့်် ဇ ဝလလ င်စ   ့်သ ုို့လသ  ပပန်လည် 

ပပည့််ပဖ  ေးပမ  စ မ်ေးအင်သုံေး ဓ တ်အ ေးလပေး စ ်မျ ေးတပ်ဆင် သုံေးစ  လ လစရန် 

နညေ်းပည  အ  အည မျ ေးပံ့်ပ ုေးလရေး၊ 

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

မျ ေးတ င် အလသေးစ ေး လရအ ေးလျှပ်စစ်နှင့်် ေ ဇယ်ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်မျ ေးပဖင့်် 

လျှပစ်စ် ဓ တ်အ ေး လ ုအပ်ချ ်  ု ပဖည့််ဆည်ေးလပေးလရေးနှင့်် လျှပစ်စ်မ ေးရရှ သည့်် 

လ ျေးရွ  အလရအတ  ် ပ ုမ ုလ လရေး၊ 
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(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လပု်၊ ပ ုို့လွှတ်၊ ပဖန်ို့ပဖြူေး၊ သုံေးစ  လနလသ  ပမန်မ န ုင်ငံ 

ဓ တ်အ ေးစနစ်၏ အရည်အလသ ေးအ ေးစံချ  န်စံညွှန်ေးနှင့််အည  သတ်မှတ်  ေး 

လသ  ဗ ုို့အ ေးအဆင့််အတ င်ေး ဓ တ်အ ေးပပတ်လတ  ်မှုနှင့်် ဓ တ်အ ေး လပျ  ်ဆုံေးမှု 

အနည်ေးဆုံေးပဖင့််ပ ုို့လွှတ်န ုင်ရန်  ျွမ်ေး ျင်ဝန် မ်ေးမျ ေးနှင့်် န ုင်ငံတ  မှ အတတ် 

ပည  အ  အည ရယ    ဆ ်လ ်လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

လရအ ေးလျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လုပ်မှုမျ ေးအပပင် လလစ မ်ေးအင်နှင့်် လနလရ င်ပခည် 

သုံေး ဓ တ်အ ေးလပေးစ ်ရံုမျ ေး  ု  ျယ် ျယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ စ ေးပ  ေးပဖစ် တည်လဆ  ် 

၍ ဓ တ်အ ေးလ အုပ်ချ ်  ု အ ေးပဖည့််  ည ပံ့်ပ ုေးလရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) ဓ တ်အ ေးလ ုအပ်ချ ်မျ ေး  ု အ ေးပဖည့််ပပ ေးလ ုအပ်လသ  ရပ်   ်လ ျေးရွ  

မျ ေးသ ုို့ တ ုေးချ ွဲ့ပဖန်ို့ပဖြူေးမည်။ 

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

ဓ တ်အ ေးပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးလ ုငေ်းမျ ေးနှင့်် ဓ တ်အ ေးခ  ရံမုျ ေး  ု တ ုေးချ ွဲ့ အလ  င် 

အ ည်လဖ  ်တည်လဆ  ်မည်။ 

(၃) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး  ုတ်လပု်မှု၊ ပ ုို့လွှတ်မှု၊ ပဖန်ို့ပဖြူေးမှု၊ သုံေးစ  မှုတ ုို့  ု အချ  န်နှင့်် 

တစ်လပပေးည    န်ေးညြှ   ပ်  န ုငရ်န် သတငေ်းအချ ်အလ ်နှင့်် ဆ ်သ ယ်လရေး 

လခတ်မ  နညေ်းပည သုံေး ဓ တ်အ ေး  ပ်  လရေးစနစ် SCADA    ု တပဆ်င် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်မည်။ 

 (၄) အရည်အလသ ေးလ  ငေ်းမ န်ပပ ေး၊ ဓ တ်အ ေးလပျ  ်ဆံုေးမှုနညေ်းလသ   ရန် 

စလဖ ်မ မျ ေး၊ အရည်အလသ ေးလ  ငေ်းမ န်လသ  ဓ တ်အ ေး လ ငုေ်းက   ေးမျ ေးနှင့်် 

လ   သ ေးမျ ေး  ု ဝယ်ယ ၍ တပ်ဆင်သုံေးစ  ပခငေ်းပဖင့်် ဓ တ်အ ေးပ ုို့လွှတ်လရေးနှင့်် 

ဓ တ်အ ေးပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးတ ုို့တ င် ဓ တ်အ ေးလပျ  ်ဆံုေးမှုလလျ ့် ျရန် ဆ ်လ ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

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

 ုတ်လုပ်မှု လလျ ့်နည်ေးသ  ေးချ  န် လန ရ သ   လမျ ေးတ င် ပ ုမ ု ုတ်လုပ် 

လပေးန ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်မည်။  
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(၆) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေး ပဖန်ို့ပဖြူေးမှုစနစ်တ င် ဓ တ်အ ေးလပျ  ်ဆံုေးမှု လလျှ ့်ချန ုင်လရေး 

အတ  ် နည်ေးလမ်ေးလ  င်ေးတစ်ခုပဖစ်လသ  လခတ်မ နည်ေးပည သုံေး မ တ ဖတ် 

စနစ်မျ ေး အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) ဓ တ်လင ွဲ့တ ဘ ုငစ် ်မျ ေးသည် သဘ ဝဓ တ်လင ွဲ့ရရှ မှုအလပေါ် မ တည၍်၊ 

စ ်စ မ်ေးအ ေးပပည့်် လည်ပတ်န ုင်ရန်၊ အ  ေးသပဖင့်် လရအ ေးလျှပ်စစ်စ ်ရံုမျ ေး 

 ုတ်လုပ်မှု လလျ ့်နည်ေးသ  ေးချ  န် လန ရ သ   လမျ ေးတ င် ဓ တ်အ ေးပ ုမ ု 

 ုတ်လုပ်လပေးန ုင်ရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) စ မ်ေးအင်လ အုပ်ချ ်နှင့်် စ မ်ေးအငပ်ဖန်ို့ပဖြူေးလပေးန ုငမ်ှု ည ည တ်လစသည့်် စ မ်ေးအင် 

ဖ လုံလရေး (Energy Security) အတ  ် မ ဝ ေမျ ေး၊ စ မ်ေးအငဖ် ံွဲ့ပဖ  ေး တ ုေးတ ် 

လရေးစ မံချ ်မျ ေး (Energy Development Plan)လရေးဆ   လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၉) လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေးလပေးလရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေးပဖစ်လသ  လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ေး 

 ုတ်လုပ်မှု၊ ပ ုို့လွှတ်မှု၊ ပဖန်ို့ပဖြူေးမှုတ ုို့  ု စနစ်တ ျပဖစ်လစလရေးအတ  ် လုပ် ံုေး 

လုပ်နည်ေးမျ ေး (Generation Code, Transmission Code, Distribution 

Code) (Grid Code)    ု န ုငင်တံ  အဆင့်် ပပဋ္ဌ န်ေး သတ်မှတ်န ုင်လရေး၊ 

န ုငင်ပံခ ေးမှနည်ေးပည  အ  အည ရယ  လဆ င်ရွ ် မည်။ 

၁၁။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လဆ  ်လုပ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

လဆာ ် ိုပ်မှု ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

 (၁) န ုငင်လံတ ်၏ ပပ ပပငလ်ပပ င်ေးလ လ သည့်် န ုင်ငလံရေးစနစ်နှင့််အည  တ ုင်ေး 

လေသက  ေးအတ င်ေးရှ  လမ်ေးမျ ေး  ု န ုင်ငတံ  အဆင့််မ  လမ်ေးမက  ေးမျ ေး အပဖစ် 

လပေါ်လပ  ် လ လစရန်၊ 

(၂) ပမန်မ န ုင်ငနံှင့်် ဆ ်စပ်လျှ ်ရှ သည့်် န ုငင်တံ   ဆ ်သ ယ်မှု လမေ်းလ   င်ေး 

မျ ေးရှ  ၂၀၃၀ခုနှစ်၊ နှစ်ရှည်စ မံ  န်ေးပပ ေးဆံုေးချ  န်တ င် တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ ယ ဉ် စ ေးလရ 

(၅၀၀၀)အ  ်လ ျ သ်ည့်် လမေ်းမျ ေးအ ေး (၇၂)လပအ ျယ်  တတရ  

  န် ရစ်လမ်ေး၊ တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ ယ ဉ်စ ေးလရ (၂၀၀၀မှ ၅၀၀၀)အတ င်ေးရှ  

လမေ်းမျ ေးအ ေး (၄၈)လပအ ျယ်  တတရ   န် ရစ်လမ်ေး၊ တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ 

ယ ဉ်စ ေးလရ (၃၀၀မ ှ ၂၀၀၀)အတ င်ေးရှ  လမေ်းမျ ေးအ ေး (၂၄)လပ အ ျယ် 

  န် ရစ်လမ်ေး၊ တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ ယ ဉ်စ ေးလရ(၂၀၀မှ ၃၀၀)အတ ငေ်းရှ  
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လမေ်းမျ ေးအ ေး (၂၂)လပ အ ျယ် တတရ လမ်ေး၊ တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ ယ ဉ်စ ေးလရ 

(၁၅၀မ ှ ၂၀၀)အတ င်ေးရှ  လမေ်းမျ ေးအ ေး (၁၈)လပအ ျယ် တတရ လမေ်း၊ 

တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှယ ဉ်စ ေးလရ (၅၀မ ှ ၁၅၀)အတ ငေ်းရှ လမ်ေးမျ ေးအ ေး (၁၆)လပ 

အ ျယ် တတရ လမ်ေး၊ တစ်ရ ်ပျမ်ေးမျှ ယ ဉ်စ ေးလရ (၅၀)လအ   ်လလျ ့်နညေ်း 

သည့်် လမေ်းမျ ေးအ ေး (၁၂)လပအ ျယ်  တတရ လမ်ေး အပဖစ်လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၃) လမေ်းမက  ေးမျ ေး  ု အဆင့််ပမြှင့််တင်  ေးသည့်် ယ ဉ်သ  ေးလမ်ေးအ ျယ် အတ ုင်ေး 

တံတ ေးမျ ေး  ုလည်ေး အပမ တမ်ေးတံတ ေးမျ ေးအပဖစ် တည်လဆ  ်ရန်၊ 

(၄) လ ်ရှ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး၊ ပပည်သ ူ့ 

လဆ  ်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးမှ လဆ ငရ်ွ ်လျ ်ရှ လသ  လမေ်းမ ုငလ်ပ ငေ်း (၁၃၇၉ 

မ ုင် ၄ ဖ လံ)ုပဖစ်၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် လမေ်းမျ ေး အဆင့််ပမြှင့််တင် 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်၊ 

(၅) လဆ  ်လုပ်လရေးဝန်က  ေးဌ နတ င် တ ဝန် မ်ေးလဆ င်လျ ်ရှ လသ  အင်ဂျင်န ယ  

မျ ေးသည်  မ္ ့်အဆင့််မ  နညေ်းပည မျ ေးတတ် ျွမ်ေးလစရန်၊ ပည ရပ်ဆ ုင်ရ  

လဆ ေးလန ေးပ  မျ ေး၊ ပပည်တ ငေ်း၊ ပပည်ပ ပည သင ်  ေးလရေး အစ အစဉ်မျ ေးပဖင့်် 

အရည်အလသ ေးပမြှင့််တငရ်န်နှင့်် နညေ်းပည ရပ်မျ ေးပဖင့်် ဆ ်စပ်လဆ င်ရွ ် 

န ုငရ်န်၊ 

(၆) ပပည်သ    ုနှင့်် ပုဂဂလ  လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေး အ ျ  ေးတ ပ ေးလပ ငေ်း လဆ ငရ်ွ ် 

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

ပပ ပပင ် အဆင့််ပမြှင့််တငပ်ခငေ်းလုပ်ငန်ေး လုပ်  ငုပ်ခငေ်းနှင့်် လွှ လပပ ငေ်းလပေးပခငေ်းနည်ေး 

စနစ်ပဖင့်် ပုဂဂလ  ပ ုင ်အခန်ေး ဏ္ဍ  ု ပမြှင့််တင်န ုင်ရန် နညေ်းပည ပ ုင်ေး ပံ့်ပ ုေးပခင်ေး၊ 

အတတ်ပည ပ ုငေ်း အ  အည လပေးပခင်ေး၊ ရပ ုင်ခ င့််မျ ေးနှင့်် လုပ်ပ ုင်ခ င့််မျ ေး 

    ယ်လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 

(၇) န ုငင်ပံခ ေးတ ု ်ရ ု ် ရငေ်းနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှုမျ ေးဖ တ်လခေါ်၍ ပပည်တ ငေ်းတ င် လမေ်း/ 

တံတ ေး စ မံ  န်ေးမျ ေး အလ  င်အ ည်လဖ ်လဆ င်ရွ ်ရန်၊ အ ရှဖ ွံဲ့ပဖ  ေးလရေးဘဏ်၊ 

 မ္ ့်ဘဏ်လချေးလင မျ ေးပဖင့်် လမေ်းတံတ ေးမျ ေး အဆင့််ပမြှင့််တငလ်ဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

ပပည်ပန ုငင်မံျ ေးမှ အလ   အ်ပံ့်၊ လချေးလင မျ ေးရရှ လအ င် လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၈) ေ ုို့တ ဝန်အလရေးသုံေးပ ေး ရည်မှန်ေးချ ်မျ ေး   ု ပပည့််ဝစ   အလ  င်အ ည်လဖ ် 

န ုငရ်န်အတ  ် တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေးရှ လမ်ေး၊ တံတ ေးမျ ေးအ ေး အဆင့်် 

ပမြှင့််တင်ပခင်ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 
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(၉) န ုငင်လံတ ်    ယ်လရေး၊ လံခုခံ လရေး၊ တ ုင်ေးရငေ်းသ ေး ချစ်  ည် စညေ်းလံေုးလရေး 

စသည်တ ုို့ လ  င်ေးမ န်လစရန်အတ  ် လမေ်း၊ တံတ ေးမျ ေး  ု အဆင့်် 

ပမြှင့််တင်ပခင်ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၁၀) ဆင်ေးရ န မ်ေးပ ေးမှု လလျ ့် ျလရေး ရညမ်ှန်ေးချ ်  ု အလ   ်အ  ပပ လစရန် 

အတ  ်  ုန်စည်စ ေးဆငေ်းမှု ပမန်ဆန်လချ လမ ွဲ့လစလရေး၊ လေသခံပပည်သ မျ ေး 

အလုပ်အ  ုငအ်ခ င့််အလမ်ေးမျ ေး လပေါ်  န်ေးလ န ုငလ်ရေး လမေ်း/တံတ ေးမျ ေး 

အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

  (၁၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့်် ပမ  ွဲ့ပပလေသမ ဝ ေနှင့်် အ မ်ရ မ ဝ ေမျ ေး ပပ စုလရေးဆ  ရန်၊ 

  (၁၂) တ ုင်ေးလေသက  ေးအဆင့်် ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် အ မ်ရ စစ်တမ်ေး လ   ်ယ ရန်၊ 

(၁၃) စ ေးပ  ေးလရေး၊ အပု်ချ ပ်လရေးအရ အလရေးပ သည့်် မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

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

ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေး လရေးဆ  ၍ တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေးရှ   ျန်ပမ  ွဲ့မျ ေးအ ေးလည်ေး 

ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေး လရေးဆ  ရန်၊ 

(၁၄) အငှ ေးချအ မ်ရ  (Rental House) နှင့်် ဝယ်ယ န ုငစ် မ်ေးရှ သည့်် အ မ်ရ  

စ မံ  န်ေးမျ ေး  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်ပမ  ွဲ့မျ ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍ အ မ်ရ  

စ မံ  န်ေးမျ ေး လရေးဆ  အလ  င်အ ည်လဖ ရ်န်၊ 

(၁၅) Urban Service and Infrastucture Upgrading in Urban Slum & 

Rural Area စ မံ  န်ေးမျ ေးလရေးဆ  ပခငေ်း  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

လ ျ  ်ဆည်၊ ပမငေ်းခခံ၊ မ ုေး ုတ်၊ လည ငဦ်ေးပမ  ွဲ့မျ ေးတ င် ဦေးစ ေးလပေး၍ လရေးဆ  ရန်၊  

(၁၆) မနတလလေးပမ  ွဲ့တ င် ဝန် မ်ေးမျ ေး၊ အပင မ်ေးစ ေးဝန် မေ်းမျ ေးနှင့်် ပပည်သ မျ ေး အတ  ် 

တန်ဖ ုေးနည်ေးအ မရ်  (Low Cost Housing Project) နှင့်် 

ဝယ်ယ န ုင်စ မ်ေးအ မ်ရ  (Affordable Housing Project) မျ ေး လဆ  ်လုပ် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်ပါသည် - 

(၁)  တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ပပည်လ  ငစ်ုလမ်ေးမက  ေးမျ ေး (၂၂)လမေ်းရှ ပ သည်။ 

၎င်ေးပပညလ်  ငစ်ုလမ်ေးမက  ေးမျ ေးတ င်   န် ရစ်လမ်ေး (၁၂၆မ ုင်၊ ၁ဖ လံု)၊ 

 တတရ လမ်ေး (၇၉၈မ ုင်၊ ၂ဖ လုံ) ရှ ၍ ၎င်ေး တတရ လမ်ေးမျ ေး  ု (၁၂)လပ 

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

အ ျယ်သ ုို့ လည်ေးလ  င်ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးရန်နှင့်် ပပည်လ  င်စု 
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လမေ်းမက  ေးမျ ေးတ င် လ ျ  ်လမေ်း (၅၅မ ုင၊် ၄ ၁/၂ဖ လုံ)၊ အမ ခံလမ်ေး 

(၁၃မ ငု)်၊ လပမလမ်ေး (၂မ ုင၊် ၃ဖ လံ)ု ရှ ပပ ေး၊ ၄င်ေးလ ျ  ်လမေ်း၊ အမ ခံလမေ်း၊ 

လပမလမ်ေးမျ ေး  ု  တတရ  လမေ်းအဆင့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၂) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး ရန်ပံလုင ပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်လသ လမေ်းမှ  (၃၇)လမေ်းရှ ပ  

သည်။  တတရ လမေ်း (၃၁၇မ ုင်၊ ၁ဖ လံ)ုနှင့်် လ ျ  လ်မ်ေး(၃၂မ ုင၊် ၇ဖ လံု)ရှ ၍ 

လပမလမ်ေး(၂၇မ ုင၊် ၁ဖ လံု)ရှ ပ သည်။ တ ုင်ေးလေသက  ေး လမေ်းမျ ေး အန ်  တတရ  

လမေ်းမျ ေး  ု (၁၂)လပအ ျယ်မှ (၁၈) လပအ ျယ်သ ုို့ လည်ေးလ  င်ေး၊ (၁၈)လပ 

အ ျယ်မ ှ (၂၄)လပ အ ျယ်သ ုို့လည်ေးလ  င်ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်ရန်နှင့်် 

လ ျ  ်လမေ်း၊ အမ ခံလမ်ေးနှင့်် လပမလမ်ေးမျ ေး  ု  တတရ လမ်ေးသ ုို့ 

အဆင့််ပမြှင့််တင် လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) အဆ ပု လမေ်းမျ ေးလပေါ်ရှ  တံတ ေးက  ေးငယ် (၃၉၁၈)စင်ေး  ုလည်ေး အဆင့််ဆင့်် 

တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၄) စ ေးပ  ေးလရေး၊ အပု်ချ ပ်လရေးအရ အလရေးပ သည့်် မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

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

ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေးလရေးဆ   အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်သ  ေး၍  ျန်ပမ  ွဲ့မျ ေး 

  ုလည်ေး ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေးမျ ေးလရေးဆ  ၍ အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၅) အငှ ေးချအ မ်ရ  (Rental House) နှင့်် ဝယ်ယ န ုင်စ မ်ေးရှ သည့်် အ မ်ရ  စ မံ  န်ေး 

လရေးဆ  အလ  ငအ် ည်လဖ ပ်ခငေ်း  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င် ပမ  ွဲ့မျ ေး တ င် 

ဦေးစ ေးလပေး၍ လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးပပ ေး  ျန်ပမ  ွဲ့မျ ေးတ င်လည်ေး နှစ်အလ  ု် 

အ မ်ရ စ မံ  န်ေးမျ ေး လရေးဆ  လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၆) Urban Service and Infrastucture Upgrading in Urban Slum & 

Rural Area စ မံ  န်ေးမျ ေးလရေးဆ  ပခငေ်း  ု မနတလလေး၊ ပပငဦ်ေးလ င်၊ မ တထ လ ၊ 

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

ပပည်လ  င်စုအစ ုေးရနှင့်် ပ ေးလပ ငေ်းလဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာလအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ပပည်လ  င်စုလမ်ေးမက  ေးမျ ေး (၂၂)လမေ်း 

ရှ ပ သည်။ ၎င်ေးပပည်လ  င်စုလမ်ေးမက  ေးမျ ေးတ င် (၉၉၀ မ ုင်၊ ၆ ဖ လုံ)ရှ ၍ 

 တတရ လမ်ေးမျ ေး  ု (၁၂)လပ အ ျယ်မ ှ (၁၈)လပ အ ျယ်သ ုို့လည်ေးလ  င်ေး၊ 

(၁၈)လပ အ ျယ်မှ (၂၄)လပ အ ျယ်သ ုို့လည်ေးလ  င်ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ် 
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မည်။ ၎င်ေးပပည်လ  ငစ်ုလမေ်းမက  ေးမျ ေးတ င်   န် ရစ်လမ်ေး (၁၂၆ မ ုင်၊ ၁ 

ဖ လံ)ု၊  တတရ လမ်ေး (၇၉၈ မ ုင်၊ ၂ဖ လုံ)၊ လ ျ  ်လမေ်း(၅၅ မ ုင်၊ ၄ ၁/၂ 

ဖ လံ)ု၊ အမ ခံလမ်ေး (၉ မ ုင်၊ ၁ ဖ လံ)ု၊ လပမလမ်ေး (၁ မ ုင်၊ ၅ ၁/၂ ဖ လံ)ုရှ ပပ ေး၊ 

၎င်ေးလ ျ  လ်မ်ေး၊ အမ ခံလမ်ေး၊ လပမလမ်ေးမျ ေး  ု  တတရ လမ်ေးအဆင့််သ ုို့ 

တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) တ ုင်ေးလေသက  ေး ရန်ပံလုင ပဖင့်် လဆ ငရ်ွ ်လသ  လမေ်းမှ  (၃၇)လမေ်း ရှ ပ သည်။ 

၎င်ေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလမေ်းမျ ေးတ င် (၃၈၈မ ငု၊် ၆ဖ လံ)ုရှ ၍  တတရ လမေ်း 

(၃၁၇မ ုင်၊ ၁ဖ လံ)ုနှင့်် လ ျ  ်လမေ်း (၃၂မ ုင်၊ ၇ဖ လံု)ရှ ၍ လပမလမ်ေး (၂၇မ ုင်၊ 

၁ဖ လံ)ု ရှ ပ သည်။ တ ုင်ေးလေသက  ေးလမေ်းမျ ေးအန ်  တတရ လမ်ေးမျ ေး  ု 

(၁၂)လပ အ ျယ်မှ (၁၈)လပအ ျယ်သ ုို့လည်ေးလ  င်ေး၊ (၁၈)လပအ ျယ်မှ 

(၂၄)လပ အ ျယ်သ ုို့လည်ေးလ  ငေ်း တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်မည်။ လ ျ  ်လမေ်း၊ 

အမ ခံလမေ်းနှင့်် လပမလမေ်းမျ ေး  ု  တတရ လမေ်းသ ိုု့ အဆင့််ပမြှင့််တင် လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။   

 (၃) အဆ ပု  လမ်ေးမျ ေးလပေါ်ရှ  တံတ ေးက  ေးငယ် (၃၉၁၈)စင်ေး  ုလည်ေး အဆင့််ဆင့်် 

တ ုေးပမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၄) လ ဦေးလရ (၁) သ န်ေးနှင့်် (၁) သ န်ေးအ  ်ရှ  ပမ  ွဲ့က  ေးမျ ေး၊ န ုငင်လံရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး 

အချ ်အပခ  ျသည့်် ပမ  ွဲ့က  ေးမျ ေးအ ေး Town  Plan and  Village Plan 

မျ ေး လရေးဆ  မည်။ 

(၅) တ ုင်ေးလေသက  ေး အဆင့််ပမ  ွဲ့ပပနှင့်် အ မ်ရ စစ်တမ်ေးမျ ေးအ ေး မနတလလေးပမ  ွဲ့အ ေး 

ဦေးစ ေးလပေးလ   ်ယ ၍ ပမ  ွဲ့ပပတ ုေးတ ်မှုနှင့်် အ မ်ရ လ ုအပ်ချ ်အ ေး မနတလလေး 

ပမ  ွဲ့လတ စ်ညပ်င်သ ယ လရေးလ  မ်တ ၊ ADB တ ုို့နှင့်် ပ ေးလပ ငေ်းတ  ်ချ ်မည်။ 

(၆) အ မ်ရ လ အုပ်ချ ် တ  ်ချ ်ရရှ မှုအလပေါ် မ တည်၍ စ ေးပ  ေးလရေးအရ ဝယ်ယ  

န ုငစ် မ်ေးတ  ်ချ ်၍ လ အုပ်လသ အင ှေးချအ မ်ရ  သ ုို့မဟုတ် တန်ဖ ုေးနည်ေး 

အ မ်ရ မျ ေးအ ေး ပပည်လ  ငစ်ုဝန်က  ေးဌ နနှင့်် ပ ေးလပ ငေ်းတည်လဆ  ် န ုငလ်ရေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပမ  ွဲ့နယ် (၂၄) 

ပမ  ွဲ့နယ်၌ ဝန် မ်ေးအ မ်ရ  (၃၃)လံေုး၊ အခန်ေး (၇၁၈)ခန်ေး လဆ  ်လပု်သ  ေး 

မည်ပဖစ်ပပ ေး လ မည့််ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်မျ ေးတ င်လည်ေး အလ ေးတ  ဝန် မေ်းအ မ်ရ  

မျ ေးအ ေး တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး ဝန် မ်ေးအင်အ ေး၏ (၆၀) ရ ခ ုငန်ှုန်ေးခန်ို့ 

လဆ  ်လုပ်မည်။ 
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(၈) ပမ  ွဲ့ပပစ မံ  န်ေးမျ ေးလရေးဆ  ရ တ င် လရရှည်စ မံ  န်ေးနှင့်် အလပခခံအလဆ  ်အဦေး 

လ အုပ်ချ ်မျ ေးအ ေး စနစ်တ ျလရေးဆ   လဖ ် ုတ်မည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေရည်မှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုငေ်းပဖစ်သည် - 

ပ ိုို့လဆာငလ်ရေး ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) န ုငင်လံတ ်ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် အလ   ်အ  ပပ သည့်် ခရ ေးသည်နှင့်် 

 ုန်စည်ပ ုို့လဆ င်လရေး ဏ္ဍတ င် န ုငင်လံတ ်နှင့်် ပပည်သ တ ုို့ အ ေး  ေးန ုင်သည့်် 

ရ  ေးလုပ်ငန်ေးတစ်ခုအပဖစ် ရပ်တည်န ုငလ်ရေးက   ေးပမ်ေးရန်နှင့်် ရ  ေးလပမ 

အပ အဝင် မ မ စ မ်ေးအ ေးစုမျ ေး  ု ဝငလ်င ပ ုမ ုရရှ လရေးအတ  ် လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

တစ်ချ  န်တည်ေးတ င် ရ  ေးလမေ်းတစ်လလျှ  ် ဘ ်စံုဖ ွံဲ့ပဖ  ေး တ ုေးတ ်လစလရေး 

နှင့်် ပုဂဂလ    ဏ္ဍဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် အလ   ်အ  ပပ ရန်၊ 

 (၂)  ုန်ေးလမေ်းပ ုို့လဆ င်လရေးအလနပဖင့်် ခရ ေးသည်ပ ိုု့လဆ င်လရေးနှင့််  ုန်စည်ပ ိုု့လဆ င် 

လရေးလုပ်ငန်ေး  ု သ ်သ လသ နှုန်ေး  ေးပဖင့်် လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၃) ပပည်တ င်ေးလရလ   င်ေးပ ုို့လဆ င်လရေးသည် န ုင်ငံပ ုင်စ ေးပ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစည်ေးတစ်ခု 

ပဖစ်သည့်် အ ေးလလျ စ်   သယ်ယ ပ ိုု့လဆ ငလ်ရေးလုပ်ငန်ေးဆ ုငရ်  ခရ ေးသည်၊ 

ခရ ေးသည်မ ုင၊်  ုန်တန်ချ  န်၊  ုန်တန်မ ုင် စသည့််လုပ်ငန်ေး စ မ်ေးလဆ င်ရည် 

တ ုေးပမြှင့််လရေး၊ လရယ ဉ်သစ်မျ ေး တည်လဆ  ပ်ခင်ေး၊ ပပ ပပငမ် မေ်းမံပခငေ်း၊ သလဘဘ  

 ျငေ်းမျ ေး အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်းစသည့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေး  ု လအ ငပ်မငစ်   

အလ  ငအ် ည်လဖ ်၍ လရယ ဉ်လပေးစ မ်ေးန ုငမ်ှု  ု တ ုေးပမြှင့််ရန် လဆ င်ရွ ် 

ပခငေ်းပဖင့်် န ုငင်လံတ န်ှင့်် ပပည်သ အတ  ် လရလ   င်ေး ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍတ င် 

လရရှည်အ ျ   ေးပပ န ုငသ်ည့်် န ုငင်ံပ ုင် အဖ  ွဲ့အစည်ေး တစ်ရပ်ပဖစ်လစရန်၊ 

(၄) န ုငင်လံတ ်၏ စ ေးပ  ေးလရေးသ မ  လ မ လရေး၊ လံခုခံ လရေး၊ စ မံခန်ို့ခ  လရေးနှင့်် 

လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်မှု ခ ်ခ လသ  နယ်စပ်လေသ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးတ ုို့ 

အတ  ် လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်မှု ပ ုမ ုလ  င်ေးမ န်လ လအ င် လဆ ငရ်ွ ်လရေး 

တ င် န ုငင်လံတ ်၏ လ ်ရံေုးတစ်ဆ အပဖစ် တ ဝန်မျ ေး  ု   လရ  ်လ ျပ န်စ   

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၅)  ုန်စည်စ ေးဆင်ေးမှုမနှ် န်လစရန်နှင့်် လမေ်းပန်ေးဆ ်သ ယ်မှု လ ယ်  လချ လမ ွဲ့ 

လစရန်၊ 
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(၆) ပပည်တ င်ေးလရလ   င်ေးပ ုို့လဆ င်လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် ပုဂဂလ  ပ ုငလ်ုပ်ငန်ေးနှင့်် 

ဖ ်စပ်လုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င်လည်ေး စံနမ န ပပအပဖစ် လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၇) လလလ   ငေ်းပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍတ င် PPP (Public, Private, Partnership) 

စနစ်အ ေး Win Win Situation နှင့််အည လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၈) လလလ   ငေ်းပ ုို့လဆ ငန် ုင်မှုအ ေး အပခ ေးအ ဆ ယံန ုငင်မံျ ေးနှင့်် အဆင့််အတန်ေး 

တ လအ င ်လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

 (၁) ပုဂဂလ  ယ ဉ်မျ ေး၏ ယ ဉ်ငှ ေးရမ်ေးခ လ ေး စ ေးမှုလ   င့်် ပဖစ်လပေါ်လ  

န ုငလ်သ   ုန်လ ေးနှုန်ေးပမင့််တ ်မှု  ု  ုန်ေးလမ်ေးပ ုို့လဆ ငလ်ရေးမှ သ ်သ  လသ  

င ှေးရမ်ေးခ ပဖင့််   န်ေးချ ပ်၍  ုန်လ ေးနှုန်ေးက  ေးပမင့််မှု  ု     ယ်လရေး၊ 

 (၂) န ုငင်လံတ ်    ယ်လရေး၊ လံခုခံ လရေး၊ နယ်စပ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် န ုငင်ံလတ ် 

တည်လဆ  ်လရေးစ မံ  န်ေးမျ ေး၊ အခမ်ေးအန ေးမျ ေးနှင့်် န ုင်ငလံတ မ်ှအခ  

အ ေးလလျ စ်   လပေးအပ်လသ  သယ်ယ ပ ိုု့လဆ င်လရေးတ ဝန်မျ ေး  ု လ ျပ န်စ   

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) လမ လ်တ ်ယ ဉ် အရံပစစည်ေးမျ ေး  ုတ်လုပ်ပခငေ်း၊ အက  ေးစ ေးပပငဆ်င်ပခင်ေး၊ 

ယ ဉ်သစ်တည်လဆ  ်ပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမျ ေးအ ေး ပပည်တ င်ေးတ င်  ျယ်ပပန်ို့စ   

လဆ ငရ်ွ ်န ုငရ်န်အတ  ် ပ ဝင်လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၄) န ုငင်လံတ  ် လခတ်မ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် ခရ ေးသည်နှင့််  ုန်စည် 

ပ ုို့လဆ ငလ်ရေး ဏ္ဍမ ှ  လရ  စ်   ပ ဝင်အလ   ်အ  ပပ လရေး၊ 

(၅) လ ်ဝယ်ရှ လ ၊ ပစစည်ေးအစရှ လသ  စ မ်ေးအ ေးစုမျ ေး  ု အ ျ  ေးရှ ဆံုေး အသုံေးပပ  

န ုင်လရေးနှင့်် စ မ်ေးလဆ င်ရည်ပမြှင့််တင်န ုင်လရေးအတ  ် အစဉ်တစ ု ် စ မံလဆ င်ရွ ်၍ 

န ုငင်လံတ န်ှင့်် ပပည်သ တ ုို့အ ေး  ေးန ုင်သည့်် ရ  ေးလုပ်ငန်ေး တစ်ခုအပဖစ် 

ရပ်တည်န ုင်လရေး၊ 

(၆) ရ  ေးလမ်ေးတစ်လလျှ  ်ရှ  ရ  ေးလပမမျ ေး  ု အသုံေးချ၍ န ုငင်လံတ အ်တ  ် 

ဝငလ်င ရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်လျ ် တစ်ချ  န်တည်ေးတ င် ရ  ေးလမေ်းပဖင့်် ဆ ်စပ် 

လနလသ  လနရ မျ ေးပ  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် အလ   အ်  ပပ လရေး၊ 

(၇) န ုငင်လံတ ်မှ ချမှတ်သည့်် လျ   ေးချ ်မျ ေး  ု ပပည့််မ လ ျ လ် န်လအ င် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်လရေးနှင့်် အပမတ်ရရှ လရေး ဦေးစ ေးလပေး 
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လဆ ငရ်ွ ်ရန် ဝန်က  ေးရံေုး၏ လမေ်းညွှန်ချ ်နှင့််အည  ဝငလ်င တ ုေးပမြှင့််ရှ လဖ ပပ ေး 

အသုံေးစရ တ်မျ ေး ပခ  ေးခခံလချွတ သုံေးစ  ရန် ရညရ်ွယ်  ေးရှ လရေး၊ 

(၈) သယ်ယ ပ ုို့လဆ ငလ်ရေးလုပ်ငန်ေးတ င် အသုံေးပပ လနသည့်် စ ေးပ  ေးလရေး တ  ်လပခ 

မ  ု  ် လသ လရယ ဉ်မျ ေး   ု အငအ် ေးလလျှ ့်ချ၍ ခရ ေးလမ်ေး အချ   ွဲ့အ ေး 

ပ တ်သ မ်ေးပခငေ်းနှင့််ခရ ေးလမ်ေးလခ  ်လရလလျှ ့်ချလပပေးဆ  ပခငေ်းအ ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် -  

(၁) ခရ ေးသည်လပပေးဆ  ပခငေ်းလုပ်ငန်ေး  ု ပပည်တ ငေ်းပပည်ပ ုမပဏ မျ ေးနှင့်် အ ျ  ေးတ  

ပ ေးလပ င်ေးလဆ င်ရွ ်ပပ ေး ခရ ေးသ  ေး လုပ်သ ေးပပည်သ မျ ေး  ု သ ်သ စ   

   သ  ေးလ န ုငလ်ရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

 (၂) အလပခစ ု ် အလုပ်ရံအုမှတ်(၄)  ုန်ေးလမေ်းပ ုို့လဆ င်လရေးအလနပဖင့်် အ  ် 

ပမန်မ ပပည်ရှ   ုန်ေးလမ်ေးပ ုို့လဆ င်လရေးဌ န၊ ဌ နခ  ပ ုင်ယ ဉ်မျ ေးအ ေး အက  ေးစ ေး 

ပပငဆ်င်ပခငေ်း၊ ပပငပ်ဌ နမျ ေးမှ ယ ဉ်မျ ေးပပငဆ်ငပ်ခငေ်း၊ ယ ဉ်အရံပစစည်ေးမျ ေး 

 ုတ်လုပ်ပခငေ်း၊ ပစစည်ေးလဟ င်ေးမျ ေး မ မေ်းမံပပငဆ်ငပ်ခငေ်းလုပ်ငန်ေးတ ုို့ပဖင့်် ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ် တ င် ဝငလ်င ရှ လဖ မည်။ 

(၃) အလပခခံလမ ်လတ ်ယ ဉ်လမ ငေ်းသငတ်န်ေးနှင့်် လမ ်လတ ဆ် ုင် ယ်နှင့်် ပတ်သ ် 

သည့်် ယ ဉ်စည်ေး မ်ေးဆ ုင်ရ  ပည လပေးသင်တန်ေးတ ုို့အ ေး တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ် 

သ  ေးပပ ေးတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေးရှ ပပည်သ လ  ုအလနပဖင့််ယ ဉ်စညေ်း မ်ေး/လမ်ေး 

စညေ်း မ်ေးဆ ုငရ် မျ ေး  ု သ ရှ လ ု ်န ပပ ေး  ျွမ်ေး ျငလ်သ  ယ ဉ်လမ င်ေးမျ ေး 

လမ ေး ုတ်မည်။ 

(၄) န ုငင်ပံခ ေးအ  အည  အလ   ်အပံ့်၊ လချေးလင ရယ ၍ သယ်ယ ပ ိုု့လဆ င်လရေး 

စ မ်ေးရည်တ ုေးတ ်လစလရေးအတ  ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၅) ရ  ေးလပမနှင့်် အလဆ  ်အဦေးမျ ေးအ ေး အသုံေးချ၍လည်ေးလ  ငေ်း၊ ခရ ေးသ  ေး 

လုပ်ငန်ေးမျ ေးနှင့်် ချ  တ်ဆ ်၍လည်ေးလ  ငေ်း၊ ဝင်လင ပ ုမ ရုရှ န ုင်သည့်် ခရ ေးသည် 

မျ ေးနှင့််  ုန်စည်ပ ုို့လဆ ငမ်ှု အ  ေးရ  ေးမျ ေး  ု စ စဉ်၍လည်ေးလ  င်ေး ဝငလ်င  

ပ ုမ ုရရှ လရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆)  မေ်းလဆ ငရ်မည့်် တ ဝန်အလပေါ်မ တည်၍ ပ ုမ ု  လရ  ်စ   မ်ေးလဆ ငန် ုင် 

လစလရေးအတ  ် လလ့် ျင့််လပေးပခင်ေး၊ သင်တန်ေးမျ ေးတ ်လရ  ်လစပခင်ေး 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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(၇) ပပည်တ င်ေးလရလ   င်ေးသ  ေး လရယ ဉ်မျ ေးအ ေး မှတ်ပုံတင်လပေးပခင်ေးနှင့်် ပပည်တ င်ေး 

လရလ   င်ေးသ  ေးလရယ ဉ်မျ ေးတ င် တ ဝန် မ်ေးလဆ ငမ်ည့်် လရယ ဉ်အပု်၊ 

စ ်ခန်ေးအပု်၊ သလဘဘ သ ေးမျ ေးအ ေး သငတ်န်ေးမျ ေး ဖ င့််လစှ်သင ်  ေးပပ ေး 

စ လမေးပ  စစ်လဆေး၍  ျွမ်ေး ျင်မှုလ ်မှတ်မျ ေး  ုတ်လပေးပခင်ေး  ု လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၈) သလဘဘ မျ ေး လ န်ေးတငပ်ပင်ဆငလ်ပေးပခင်ေး (အလသေးစ ေးသလဘဘ  ျငေ်း)လုပ်ငန်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၉) လရယ ဉ်အသင်ေးအဖ  ွဲ့မျ ေး စ စစ်ခ င့််ပပ ပခင်ေး၊ လရယ ဉ်လ ငုစ်င်မျ ေး  ုတ်လပေး 

ပခငေ်း၊ မနတလလေး-လည ငဦ်ေး (ပမန်) လမေ်း၊ မနတလလေး- သ  (  ေးပမန်) လမေ်း၊ 

မနတလလေး-ဗန်ေးလမ ်(ရ ်မှန်)လမေ်း၊ မနတလလေး-ဗန်ေးလမ ် (အပမန်)လမေ်း၊ မနတလလေး- 

ဗန်ေးလမ ် (အ  ေးပမန်)လမ်ေး၊ မနတလလေး-ပပည်လမ်ေး ခရ ေးလမ်ေးမျ ေး စ စဉ်လပပေးဆ  မည်။ 

(၁၀) ခရ ေးသ  ေးမျ ေးတ င် ပ ုလျှံလရယ ဉ်ရှ လျှင်လည်ေးလ  င်ေး၊ န ုငင်လံတ  ် လ ုအပ်ချ ် 

အရ လည်ေးလ  င်ေး၊ အစ ုေးရဌ နဆ ုင်ရ ၊ သမဝ ယမအသင်ေး/အဖ  ွဲ့အစည်ေးနှင့်် 

ပုဂဂလ  သ ုို့ လရယ ဉ်မျ ေး င ှေးရမ်ေးန ုင်လရေး စ စဉ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၁) န ုငင်ပံခ ေးသ ေးခရ ေးသည်မျ ေး လ လရ  ်လည်ပတ်မှုမျ ေးပပ ေးပ   မနတလလေး-

လည ငဦ်ေး(ပမန်)လမေ်းအ ေး လခ  ်လရတ ုေးချ ွဲ့လပပေးဆ  ပခငေ်း၊ ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး 

သ ုို့ လရယ ဉ်င ှေးရမ်ေးပခင်ေးတ ုို့အ ေး စ စဉ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၂) လရယ ဉ်အနတရ ယ် ငေ်းရှင်ေးလရေး၊ လရယ ဉ်မျ ေးဝငခ်ျ  န်/   ်ချ  န်မှန် န်လရေး၊ 

ခရ ေးသည်နှင့််  ုန်ပ ုို့လဆ င်မှု တ ုေးတ ်လရေးအတ  ် က   ေးပမ်ေးစ စဉ် လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၁၃) ပမန်မ ့်လလလ   ငေ်းရံုေး၌လလယ ဉ်လ ်မှတ်မျ ေးလရ င်ေးချလပေးပခငေ်း၊စင်ေးလံုေးငှ ေး 

လလယ ဉ်မျ ေး လ ်ခံလဆ င်ရွ ်လပေးပခင်ေး၊ လရ င်ေးရလင မျ ေး ဘဏ်သ ုို့ 

လပေးသ င်ေးပခငေ်း၊ ဌ နခ  မှ လရ င်ေးချလပေးလသ  လ ်မှတ်စ ရင်ေး မျ ေး  ုပပ စု၍ 

ပမန်မ ့်လလလ   ငေ်း ရန် ုန်ရံေုးချ ပ်သ ုို့ စ ရငေ်းမျ ေးလပေးပ ုို့ပခငေ်း လုပ်ငန်ေးမျ ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၄) ပမန်မ ့်လလလ   ငေ်းလလဆ ပ်၌ လလယ ဉ်လ ်မှတ် လရ င်ေးချ  ေးပပ ေးလသ  

ခရ ေးသည်မျ ေး၏ အပ်နှံပစစည်ေးမျ ေးနှင့််  ုန်ပစစည်ေးမျ ေး  ု ချ  န်တ ယ် 

စစ်လဆေးပခငေ်း၊ ချ  န်တ ယ်ပပ ေး  ုန်ပစစည်ေးမျ ေးနှင့်် အပ်နှံပစစည်ေးမျ ေး  ု လလယ ဉ် 

လပေါ်သ ုို့ တငလ်ဆ ငပ်ခင်ေး၊ ခရ ေးသည်မျ ေး  ျန်ရှ မှုမရှ လစရန် စစ်လဆေးပပ ေး 

လလယ ဉ်လပေါ်သ ုို့ တငလ်ဆ င်လပေးပခင်ေး  ု လဆ င်ရွ ်မည်။ 
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၁၃။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် -  

ဆ ်သ ယ်လရေး ဏ္ဍ 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

 (၁) ဆ ်သ ယ်လရေးဝန်လဆ ငမ်ှုလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် ပပည်တ င်ေး/ပပည်ပ ပုဂဂလ   ဏ္ဍ 

   လဆ ငရ်ွ ်မှုနှင့်် ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှု  ု တ ုေးပမြှင့််ပ ဝင်ရန်၊ 

(၂) ဆ ်သ ယ်လရေးစ ်ပစစည်ေးမျ ေး  ုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍတ င် န ုင်ငသံ ေးရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံ 

မှုနှင့်် န ုငင်ပံခ ေးသ ေးရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှု  ု အချ   ေးအစ ေးမျှတစ   ရင်ေးနှ ေး ပမြှ ပ်နှံမှု 

အခ င့််အလရေး   ဖန်တ ေးလပေးရန်။ 

(၃) မ ုဘ ုင်ေးဖုန်ေးမျ ေး  ု န ုင်ငတံ   စံချ  န်စံညွှန်ေးမျ ေးနှင့််အည  ပပည်သ မျ ေးသ ုို့ 

အဆင့််ဆင့်် လ ေးနှုန်ေးလလျ ့်နည်ေး တပ်ဆင်လပေးန ုင်ရန်နှင့်် လ ျေးလ ်လန 

ပပည်သ မျ ေးအ   မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ ဖုန်ေးမျ ေး သုံေးစ  န ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၄) လ  ေးနန်ေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု သတငေ်းအချ ်အလ ်နှင့်် နညေ်းပည ပဖင့််တ  ဖ ်၍ 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု နညေ်းပ ေးသည့်် လေသမျ ေးအတ  ် အရန်ဆ ်သ ယ်လရေးစနစ်အပဖစ် 

ဝန်လဆ င်မှုလပေးန ုင်လရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊  

(၅) E-Government စနစ်အ ေး တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး အစ ုေးရအဖ  ွဲ့နှင့်် 

တ ုင်ေးအဆင့််၊ ခရ ုငအ်ဆင့်် ဆ ်သ ယ်အသုံေးပပ လရေး ပပည်လ  ငစ်ုအစ ုေးရ 

အဖ  ွဲ့ရံုေးမျ ေးနှင့်် ချ  တ်ဆ ်အသုံေးပပ ရန် စတငအ်လ  င်အ ည်လဖ ရ်န်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ပမ  ွဲ့ပပတ င်သ မ  လ ျေးလ ်လေသအ   

တယ်လ ဖုန်ေး တ ုေးချ ွဲ့တပ်ဆင်သ  ေးမည်ပဖစ်ပပ ေး တယ်လ ဖုန်ေးသ ပ်သည်ေးဆ  ု 

(၅၅) ရ ခ ုငန်ှုန်ေးအ  လည်ေးလ  င်ေး၊ အင်တ န ်  ုေးလဖ  မ်ှု  ု (၅၀) 

ရ ခ ုငန်ှုန်ေး အ  လည်ေးလ  င်ေး၊ တ ုေးတ ်သုံေးစ  န ုင်ရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

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

   ုပပည်သ မျ ေး စ တ်က    ်လရွေးချယ် အသုံေးပပ န ုင်သည်အ   လဆ ငရ်ွ ်လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် န ုငင်ပံခ ေးအလ   ်အပံ့် လချေးလင မျ ေး ရယ လျ ် 

GSM/ UMTS   မ ုဘ ုင်ေးတယ်လ ဖုန်ေး တ ုေးချ ွဲ့တပ်ဆင်ပခင်ေးလုပ်ငန်ေး  ု 
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လဆ ငရ်ွ ်လျ ်ရှ ပပ ေး ပပည်တ င်ေး/ပပည်ပ  ုမပဏ မျ ေးနှင့်် ပ ေးလပ ငေ်း လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

 (၂) န ုငင်လံတ န်ှင့်် ပုဂဂလ   (၅၁% : ၄၉%) အချ   ေး ပ ုင်ဆ ုင်သည့်် ရတန ပံု 

တယ်လ ပ ုို့  ုမပဏ    ုဆ ်သ ယ်လရေးဝန်လဆ ငမ်ှုမျ ေးလုပ်  ုငသ်ည့်် အမျ ေးပ ုင် 

 ုမပဏ အပဖစ် ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

 (၃) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် တယ်လ ဖုန်ေး သ ပ်သည်ေးဆ ၅၅ ရ ခ ုငန်ှုန်ေးအ   

တ ုေးတ ်ရရှ လအ င် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

၁၄။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လင လရေးလ  ေးလရေး ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့််လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 

ဘဏ္ဍာလရေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) ပမန်မ ့်စ ေးပ  ေးလရေးဘဏ်သည် လပပ င်ေးလ  ျင့််သံုေးလျ ်ရှ လသ  န ုင်ငံလရေး 

စ ေးပ  ေးလရေးမ ဝ ေမျ ေးနှင် ့် လ ု ်လလျ ည လ  ပဖစ်လစမည့်် ပပည်သ ဗဟ ုပပ  

ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေးပဖင့်် လပပ င်ေးလ  ျင့််သုံေးရန်၊ 

(၂) ပမန်မ ့်အ မခံလုပ်ငန်ေးအလနပဖင့််ပပည်သ လ  ုအ ျ   ေးငှ  န ုငင်ံသ ေးမျ ေးအသ ် 

နှင့််တ   န ုငင်ပံ ုင ်ဏ္ဍ၊ ပုဂဂလ  ပ ုင် ဏ္ဍမျ ေး၏ ရင်ေးနှ ေးပမြှ ပ်နှံမှုမျ ေးတ င် 

ပဖစ်ပျ ်တတ်လသ  လဘေးအနတရ ယ်မျ ေးလ   င့်် လ မှုလရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး နစ်န  

ဆံုေးရံှုေးမှုမျ ေး  ု အ မခံ  ေးပခင်ေးပဖင့်် လင လ  ေးလပပလည်မှုရရှ လစရန်နှင့်် အ မခံ 

စနစ်အလပေါ် ပပည်သ မျ ေး ယုံ  ည်  ုေးစ ေးမှုရရှ ရန်၊ 

(၃) န ုငင်လံတ ်၏ လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ န မ်ေးပ ေးမှု လလျ ့်ချလရေး 

အတ  ် ချမှတ်  ေးသည့်် လုပ်ငန်ေးစဉ် (၈) ရပ်အန ် အလသေးစ ေးပုဂဂလ   

လင စုလင လချေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအ ေး ပမန်မ ့်အလသေးစ ေး လင လရေး 

လ  ေးလရေး က  ေး  ပ်စစ်လဆေးလရေးလုပ်ငန်ေးမှ အလသေးစ ေး လင လရေးလ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး 

ဥပလေနှင့််အည    လရ  ်စ   အလ   ်အ  ပပ ရန်၊ 

(၄) န ုငင်လံတ ်အတ င်ေး စ ု ်ပျ   ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ လမ ေးပမြူလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေးနှင့်် 

လ ျေးလ ်လေသ လ မှုစ ေးပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု  ု ဘဏ်လုပ်ငန်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မှုမျ ေးပဖင့််   လရ  စ်   အလ   ်အ  ပပ ရန်၊ 
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(၅) ပမန်မ န ုင်ငလံတ ်ဗဟ ုဘဏ်၏ အဓ  ရည်မှန်ေးချ ်မ ှ ပပည်တ ငေ်းလ ေးနှုန်ေး 

တည်ပင မ်မှုရရှ ရန်နှင့််   န်ေးသ မ်ေးရန်ပဖစ်ပပ ေး အဆ ပု ရည်မှန်ေးချ ်နှင့််အည  

လင လရေးစနစ်တည်ပင မ်လစရန်၊   လရ  ်လသ  လင လပေးလချမှုနှင့်် စ ရင်ေးရှင်ေးလင်ေးမှု 

စနစ်မျ ေး ခ ုငမ် တ ုေးတ ်လစရန်နှင့်် ရှင်သန်လသ  စ ေးပ  ေးလရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှုရရှ  လစရန်၊ 

အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ အလ  လ  စ ေးပ  ေးလရေး မ ဝ ေမျ ေး အလ   အ်   ပပ န ုငရ်န်။ 

  (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) ပမန်မ ့်စ ေးပ  ေးလရေးဘဏ်သည် ပပည်သ ဗဟ ုပပ  ဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး 

လဆ င်ရွ ်န ုင်ရန်အတ  ် ဘဏ်လုပ်ငန်ေးလဆ င်ရွ ်မှု လုပ်ငန်ေးစဉ် အဆင့််ဆင့်် 

တ င် လပဖလလျှ ့်မှုမျ ေး ပပ လုပ်လရေး၊ 

(၂) စ ေးပ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် လ အုပ်လသ  လင လ  ေး 

အရငေ်းအနှ ေးမျ ေး  ု စနစ်တ ျ ပ ုမ ု ုတ်လချေးလရေး၊ 

(၃) လခတ်မှ အဆင့််ပမင့်် နည်ေးပည မျ ေးအသုံေးပပ ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်ေးဝန်လဆ င်မှု 

အရည်အလသ ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၄) ဘဏ်လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု စ ေးပ  ေးလရေးဆန်ဆန် (On Commercial Line) 

လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းပဖင့်် အပမတ်ဝင်လင ရရှ ပပ ေး ပပည်တ င်ေးအသ ေးတင် ုတ်လုပ်မှု 

(Gross Domestic Product) တ ုေးတ ်လရေးအတ  ် လင လရေးလ  ေးလရေး 

 ဏ္ဍမ ှပံ့်ပ ုေးလပေးန ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၅) လင လ  ေးလဖ ငေ်းပ မှု  ျဆင်ေးလရေးအတ  ် လင စုဘဏ်လုပ်ငန်ေးပဖင့်် အလ   ် 

အ  ပပ န ုငရ်န် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

  (၆) လချေးလင လုပ်ငန်ေးမျ ေး စနစ်တ ျ မှန် န်စ   တ ုေးတ ်လရေး၊ 

  (၇) မလ ုလ ေးအပ်လသ  ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ရပ်မျ ေး မပဖစ်လပေါ်လရေး၊  

  (၈) ဌ န၏ သတ်မှတ်ဝငလ်င  လျ   ေးချ ် ပပည့််မ လ ျ ်လ န် ရရှ လရေး၊ 

  (၉) လ ျေးလ ်လေသဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် ဆင်ေးရ မှုလလျ ့်ချလရေးအတ  ်  

အလသေးစ ေး လင လရေး လ  ေးလရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး လရရှည်တည်တံ့် အ ျ  ေးပပ  

သ  ေးန ုင်လရေးအတ  ် က  ေး  ပ်စစ်လဆေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊  

(၁၀) အလသေးစ ေး လင လ  ေးဝန်လဆ င်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေးအ ေး အလသေးစ ေး လင လရေး 

လ  ေးလရေး လုပ်ငန်ေးဥပလေနှင့််အည  စနစ်တ ျ လရရှည်တရ ေးဝငပ်ဖစ်လအ င် 

ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ ငရ်ွ ်သ  ေးန ုငလ်ရေး၊   
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 (၁၁) ပဖစ်ပျ ်တတ်လသ  လဘေးအနတရ ယ်မျ ေးလ   င့်် ပပည်သ မျ ေး က ံ လတ ွဲ့န ုင်သည့်် 

လ မှုလရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး နစ်န ဆံုေးရံှုေးမှုမျ ေး  ု နှစ်ဦေးနှစ်ဖ ် သလဘ တ ည ချ ် 

အရ အ မခံ  ေးပခင်ေးပဖင့်် လင လ  ေးလပပလည်မှု ရရှ လရေး၊  

 (၁၂) လ တစ်ဦေးစ အလ ု ် အသ ်အ မခံ  ေးပခင်ေးပဖင့်် လင စုလဆ ငေ်းသည့်် အလလ့် 

အ  တ ုေးပ  ေးလစပပ ေး န ုင်ငလံတ ်၏ အရငေ်းအနှ ေးစုလဆ ငေ်းမှု  ု အလ   ်အ   

ပပ လရေး၊ 

(၁၃) လ မှုလရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး၊ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လ သည်နှင့််အည  လ အုပ်လ သည့်် 

အ မခံ အ  အ  ယ်အမျ   ေးမျ   ေး  ု   လရ  ်စ   လဆ ငရ်ွ ်လပေးန ုငပ်ခင်ေးပဖင့်် 

အ မခံစနစ်အလပေါ် ပပည်သ မျ ေး ယုံ  ည်  ုေးစ ေးမှု ရှ လ လရေး၊   

  (၁၄) လချေးလင လံလုလ  ်စ   ရရှ လရေး၊ 

  (၁၅) လချေးလင အချ  န်မှ  ရရှ လရေး၊ 

  (၁၆) လချေးလင အပပည့််အဝ ပပန်လည်လ   ်ခံရရှ လရေး၊ 

  (၁၇) လင စုလဆ ငေ်းပခင်ေးပဖင့်် လယ်သမ ေးမျ ေးအတ  ် အရင်ေးအနှ ေးရရှ လရေး၊ 

  (၁၈) လ   ေးပမ  င်ေးရှင်ေးလသ  လယ်သမ ေးဘဝ   လ  င်န ုင်လရေး၊ 

  (၁၉) ဘဏ်သည်   ုယ့််လပခလပေါ်  ုယ်ရပ်တညန် ုငလ်ရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

  (၁) န ုငင်ပံခ ေးဘဏ်အချ   ွဲ့နှင့်် ချ  တ်ဆ ်ပပ ေး လင လွှ လုပ်ငန်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) ပင်စင်မျ ေးသ ုို့ (Electronic Card) စနစ်ပဖင့်် ပင်စင်လစ လင မျ ေး  ု 

 ုတ်လပေးမည်။ 

(၃) ATM (Automatic Teller Machine) စ ်မျ ေး  ု မနတလလေးပမ  ွဲ့ရှ  

ဘဏ်ခ  က  ေးမျ ေးတ င် တပ်ဆင်အသုံေးပပ  လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄) ပပည်တ င်ေးအခ န်မျ ေး ဦေးစ ေးဌ န  ုယ်စ ေး အခ န်တံဆ ပ်လခ ငေ်းမျ ေး  ု လရ င်ေးချ 

လပေးပခငေ်းနှင့်် လင လွှ လ  င်တ မျ ေး  ု တ ုေးချ ွဲ့ဖ င့််လှစ်ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၅) ပပည်သ ဗဟ ုပပ  ဘဏ်ဝန်လဆ ငမ်ှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆) ပမန်မ ့်အ မခံလုပ်ငန်ေး မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးရံုေးသည် န ုင်ငလံတ န်ှင့််အမျ ေး 

ပပည်သ ူ့အ ျ   ေးငှ  လရှေးရှုလျ ် လေသနှင့််  ု ်ည သည့်် အ မခံလုပ်ငန်ေးသစ် 
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အမျ   ေးအစ ေးမျ ေး  ု တ ုငေ်းလေသက  ေးအတ င်ေး နှစ်စဉ်စ မံ  န်ေး ရညမ်ှန်ေးချ ် 

ပပည့််မ လအ င ်လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) အလသေးစ ေး လင လရေးလ  ေးလရေးလုပ်ငန်ေး လလျ  ်လွှ မျ ေး  ု စ စစ်၍ 

သ ်ဆ ုငရ်  လုပ်ငန်ေးလ  မ်တ သ ုို့ တငပ်ပပခငေ်းလုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) အလသေးစ ေးလင လရေးလ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစညေ်းမျ ေးအ ေး က  ေး  ပ်  ပ်  ပခင်ေးနှင့်် 

  ငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေးပခင်ေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၉) အလသေးစ ေးလင လရေးလ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး၏ လုပ်ငန်ေးလဆ င်ရွ ်မှု 

အလပခအလနမျ ေး  ု သတ်မှတ်ချ ်မျ ေးနှင့််အည  သ ်ဆ ုင်ရ လုပ်ငန်ေး 

လ  ်မတ  သ ုို့ အစ ရင်ခံတငပ်ပပခငေ်း လုပ်ငန်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၀) က  ေး  ပ်မှုလ  ်မတ နှင့်် သ ်ဆ ုင်ရ  လုပ်ငန်ေးလ  ်မတ မျ ေးမှ အခ အ ေးလလျ ်စ   

လပေးအပ်လသ  တ ဝန်မျ ေးအ ေး  မေ်းလဆ င်မည်။ 

(၁၁) လတ င်သ လယ်သမ ေးမျ ေးအတ  ် နှစ်စဉ်ရ သ အလ ု ် သ ေးနှံ ုတ်လုပ်မှု 

ဘဏ်လချေးလင မျ ေး  ုတ်လချေးမည်။ 

(၁၂) လယ်ယ သုံေး စ ်  ရ ယ  ဝယ်ယ ရန် လချေးလင နှင့်် လ ်ဖ ် ုတ်လုပ်မှုစရ တ် 

လချေးလင မျ ေး  ုတ်လချေးမည်။ 

(၁၃) ဆနဒတ လတ င်သ (၅)ဦေးမှ (၁၀)ဦေးအ  ပ ဝင်သည့်် အစုအဖ  ွဲ့အလ ု ် သ ်ဆ ုင်ရ  

ရပ်   ်၊ လ ျေးရွ အပု်စု၊ လချေးလင စ စစ်လရေးအဖ  ွဲ့၏ စ စစ်လ   ်ခံချ ်ပဖင့်် 

ပမ  ွဲ့နယ်ဘဏ်ခ  မျ ေးတ င် လတ င်သ   ုယ်တ ုင်သ ုို့ လချေးလင မျ ေး ုတ်လချေးမည်။ 

(၁၄)  ုတ်လချေး  ေးလသ  လချေးလင မျ ေးပပန်လည်လပေးဆပ်ရန် သတ်မှတ်သည့််  လ 

အတ င်ေး လတ င်သ မျ ေးမှ လပေးဆပ်ပခငေ်း  ု လ   ်ခံမည်။ 

  (၁၅) လင လ  ေးမ ဝ ေ  ု ချမှတ်အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၁၆) န ုငင်ပံခ ေးလင လ လှယ်နှုန်ေးဆ ုင်ရ  မ ဝ ေ  ု ဆံုေးပဖတ်ပခငေ်းနှင့်် အလ  ငအ် ည် 

လဖ ပ်ခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

 (၁၇) အစ ုေးရအဖ  ွဲ့အ ေး န ုငင်ပံခ ေးလင လ လှယ်နှုန်ေးစနစ်နှင့််စပ်လျဉ်ေး၍ အက ံပပ ပခငေ်း 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၈) န ုငင်လံတ ်၏ န ုင်ငပံခ ေးသုံေးသ ေးသန်ို့လင   ု   န်ေးသ မ်ေးပခငေ်းနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  ပခင်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၁၉) ပပည်တ င်ေးသုံေးလင    ု တစ်ဦေးတည်ေး  ုတ်လဝသ အပဖစ် လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းနှင့်် 

စ မံခန်ို့ခ  ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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 (၂၀) လင လရေးလ  ေးလရေးစနစ် တည်ပင မ်ခ ုငမ် မှု  ု   န်ေးသ မ်ေးန ုငရ်န် က  ေး  ပ်  န်ေး 

လ ျ ငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၁) လင လရေးလ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစညေ်းမျ ေး  ု က  ေး  ပ်စစ်လဆေးပခင်ေးနှင့််   ပ်မတ် 

  ပ်  ပခင်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၂) လင လ  ေးလ ေး   ်နှင့်် န ုငင်ပံခ ေးလင လ ေး   ်မျ ေး စနစ်တ ျနှင့်် လပဖ င့််မတ် 

မှန် န်စ   လဆ ငရ်ွ ်န ုငရ်န်   န်ေးလ ျ င်ေး  ပ်  ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၃) လံခုခံ စ တ်ချရပပ ေး ခ ုင်မ ၍ စ မ်ေးလဆ င်ရည်ပပည့််ဝလသ  လပေးလချမှုစနစ်တစ်ရပ် 

တ ုေးပမြှင့််လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းနှင့််   ပ်မတ်  ပ်  ပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၄) ဘဏ်မျ ေး၏ လန  ်ဆံုေးအ ေး  ေးရ    လတ ုလချေးလင  ုတ်လချေးသ အပဖစ် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၅) အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ လင စ ရင်ေးမျ ေး  ု   န်ေးသ မ်ေးလပေးပခငေ်းပဖင့်် အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ဘဏ် 

အပဖစ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၆) အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ လင လရေးလ  ေးလရေးဆ ုင်ရ  အက ံလပေးနှင့်် ဘဏ္ဍ လရေး   ုယ်စ ေး 

လှယ်အပဖစ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂၇) လင လရေးလ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး န ုင်ငံပခ ေးအစ ုေးရမျ ေးနှင့်် အပပည်ပပည်ဆ ုင်ရ  

အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး၏ ဘဏ်အပဖစ် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၂၈) လင လရေးလ  ေးလရေး အဖ  ွဲ့အစညေ်းမျ ေးအတ  ် စ ရင်ေးမျ ေးဖ င့််လစှ်၍ အပ်လင မျ ေး 

လ ်ခံပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၂၉) ဘဏ်လုပ်ငန်ေးလချေးလင နှင့်် လင လ  ေးနယ်ပယ်ရှ  အပပည်ပပည်ဆ ုင်ရ  လင လရေး 

လ  ေးလရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးတ င် န ုငင်လံတ ်၏ ပ ဝင်လဆ င်ရွ ်မှုလ   င့်် 

ပဖစ်လပေါ်လ လသ  အလပေးအယ ပပ လုပ်မှုမျ ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းနှင့်် တ ဝန် 

ဝတတရ ေးအ ေးလံေုး  ု အစ ုေးရအဖ  ွဲ့အမည်ပဖင့်် တ ဝန်ခံလဆ င်ရွ ်ပခငေ်း၊ အစ ုေးရ 

အဖ  ွဲ့   ုယ်စ ေး အဆ ပု အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးနှင့်် ဆ ်သ ယ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၃၀) ဤဥပလေအရလသ ်လည်ေးလ  င်ေး၊ တည်ဆ ဥပလေ တစ်ရပ်ရပ်အရလသ ် 

လည်ေးလ  င်ေး မ မ အ ေး အပ်နှငေ်း  ေးလသ  လုပ်ပ ုငခ် င့််နှင့်် တ ဝန်မျ ေး  ု 

လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်းလ   င့်် လပေါ်လပ  ်လ လသ  သ ုို့မဟုတ် အလ   ငေ်းသင့်် 

ဆ ်စပ် ပဖစ်လပေါ်လ လသ  လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ဝန်ယ  လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၅။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေး လေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

 ဏ္ဍနှင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုငေ်း ပဖစ်သည် - 
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ပညာလရေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) ပမန်မ န ုင်ငံ၏ ပည လရေး  ု အလပခခံပည လရေးနှင့်် အဆင့််ပမင့််ပည လရေးဟ ၍ 

 ဏ္ဍ (၂)ရပ်ပဖင့်် အလ  င်အ ည်လဖ လ်ဆ ငရ်ွ ်လျ ်ရှ ရ  န ုငင်လံတ ်၏ 

  လတ  ု (၅)နှစ်စ မံ  န်ေးအလ ု ် ချမှတ်  ေးသည့်် ပည လရေး ဦေးတည်ချ ် 

မျ ေးနှင့််အည  ပမန်မ ့်ပည လရေးလမျှ ်မှန်ေးချ ်မျ ေး၊ အနှစ်(၃၀) နှစ်ရှည် စ မံ  န်ေး 

လမျှ ်မှန်ေးချ ်နှင့်် န ုငင်ံလတ အ်က  ေးအ  ၏ လုပ်ငန်ေးလမေ်းညွှန်ချ ်မျ ေး  ု 

ပည လရေးမ ဝ ေအပဖစ်ခံယ ၍ ပမန်မ န ုင်ငံ ပည လရေးလ  ်မတ ၏ က  ေး  ပ်မှုပဖင့်် 

အလ  ငအ် ည်လဖ ် လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

(ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) ပပည်လ  င်စုပမန်မ န ုငင်ံသ ေးတ ုင်ေး အလပခခံပည   ု လ  င်ေးစ   တတ်လပမ  ် 

ပပ ေး  ျန်ေးမ သန်စ မ်ေး၍ စ ရ တတလ  င်ေးမ န်သည့််   ယ၊ ဉ ဏလုပ်သ ေးမျ ေး 

ပဖစ်လ လရေး၊  

(၂) န ုငင်အံ ျ   ေး  ု လရှေးရှုလျ ် အသ ်လမ ေးဝမ်ေးလ ျ ငေ်းပည မျ ေး သင်   ေး 

လပေးရန်အတ  ် အလပခခံမျ ေး ချမှတ်လရေး၊ 

 (၃)  ုန် ုတ်လုပ်မှုစ မ်ေးအ ေး တ ုေးတ ်လရေးနှင့််   ်ပမ ်လရေးအတ  ် အလ   ် 

အ  ပပ လစမည့်် သ ပပပံည   ုလည်ေး ဦေးစ ေးလပေးလရေး၊ 

(၄)  န ုငင်လံတ ်၏ ယဉ်လ ျေးမှုအနုပည ၊ စ လပ  န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် တ ုေးတ ်လရေး 

အတ  ် ဝ ဇဇ ပည   ုလည်ေး ဦေးစ ေးလပေးလရေး၊ 

(၅) တ ကသ ုလ်ပည   ု ဆ ်လ ်ပည သင ်  ေးန ုငလ်ရေးအတ  ် ခ ုငပ်မ လသ  

ပည အလပခခံ တည်လဆ  လ်ပေးလရေး။ 

 (ဂ)   ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) လခတ်မ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး  ု အလ   ်အ  ပပ သည့်် ပည လရေး 

စနစ ်ပဖစ်  န်ေးလရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၂) န ုငင်ံသ ေးတ ုင်ေး အလပခခံပည အဆင့််အလ  ု် သင်ယ ပပ ေးလပမ  ် 

လရေး အစ အစဉ်မျ ေး ချမှတ်လဆ င်ရွ ်မည်။ 

   (၃) အလပခခံပည လရေး အရည်အလသ ေးပမင့််မ ေးရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 
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(၄) အလပခခံပည အဆင့််အလ  ု် အက   သ ်လမ ေးနှင့်် အသ ်လမ ေး 

ဝမ်ေးလ ျ ငေ်းပည  မျ ေး သင်ယ ခ င့််ရရှ လစရန် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၅) သတငေ်းအချ ်အလ ်နှင့်် ဆ ်သ ယ်မှု နည်ေးပည ဆ ုင်ရ  

သင်ယ မှု အခ င့််အလမ်ေးမျ ေး ပ ုမ ုရရှ လစရန် အ လ ် လရ နစ် 

ပည လရေးဆ ုင်ရ   ျွမ်ေး ျငမ်ှုသငတ်န်ေး၊   န်ပျြူတ အလပခခံ 

သငတ်န်ေး (SoftWare) အသုံေးပပ မှုဆ ုင်ရ သင်တန်ေးမျ ေး ပ ုို့ချ 

လပေးပခငေ်းမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၆) ဘ ်စံုပည ပပည့််ဝသည့်် န ုငင်သံ ေးလ  င်ေးမျ ေး ပပ စုပျ   ေးလ  င် 

လပေးရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၇) ပည လရေးစ မံခန်ို့ခ  မှုဆ ုင်ရ  စ မ်ေးလဆ င်ရည်ပမင့််မ ေးရန် လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

(၈) မ ဘပပည်သ မျ ေး၏ ပ ေးလပ င်ေးပ ဝငမ်ှုပဖင့်် အလပခခံပည  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး တ ုေးပမြှင့်် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

  (၉) လ ျ ငေ်းပပင်ပ ပည လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစမည်။ 

  (၁၀) ပည လရေးသုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစမည်။ 

 (၁၁) စ ေးပ  ေးလရေးနှင့်် စ ်မှု ဏ္ဍ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်မှု  ု တ ု ်ရ ု ် 

အလ   အ်  ပပ ရန် နှင့်် လ အုပ်လသ  အလယ်အလတ် 

 ျွမ်ေး ျငပ်ည ရှငမ်ျ ေး လုပ်သ ေးမျ ေး  ု တ ကသ ုလ်မျ ေးမှ 

အချ  န်တ ုအတ ငေ်း လမ ေး ုတ်လပေးန ုင်ရန် စ ်မှုသ ်လမ ေးပည ရပ် 

လလ့် ျင့််သင ်  ေးလရေး(Technical Vocational Education 

Training) သငတ်န်ေးမျ ေး ပပည်ပလုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေး၊ ပည ရှင် 

မျ ေးနှင့်် တ ကသ ုလ်မျ ေး ပ ေးလပ င်ေး၍ လ စ မေ်းအ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှု 

အစ အစဉ်ပဖင့်် သငတ်န်ေးမျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ဖ င့််လှစ်ပခင်ေး လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 

(၁၂) လေသနတရ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး စ မံ  န်ေးမျ ေးအတ  ်  ဏ္ဍ 

အလ ု  ်လဆ ငရ်ွ ်န ုင်သည့််  ျွမ်ေး ျငပ်ည ရှငမ်ျ ေးလပေါ်   ် 

လ လစမည်။ 
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 (၁၃) န ုငင်တံ  နှင့်် ယှဉ်ပပ  ငန် ုင်သည့်် အရည်အချငေ်းပပည့််မှ သည့်် 

အတတ်ပည ရှင် မျ ေးနှင့်် အင်ဂျငန် ယ ပည ရှင်မျ ေး လပေါ်  န်ေး 

လ လစမည်။ 

 ျန်ေးမာလရေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) အမျ   ေးသ ေး ျန်ေးမ လရေး စ မံ  န်ေးမျ ေးလရေးဆ  ပပ ေး  ျန်ေးမ လရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု 

ပဏ မ ျန်ေးမ လရေး လစ င့််လရှ  ်မှု  ု အလပခခံ၍ ပမန်မ န ုင်ငအံတ  ် အသင့်် 

လတ ဆ်ံုေးလ ဦေးလရပမ ဏ ရရှ လစလရေးအတ  ် အမျ   ေးသ ေးလ ဦေးလရ မ ဝ ေ 

အတ ုငေ်း လ  ု်န လဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၂) ပပည်တ င်ေး၌  ျွမ်ေး ျင်လသ   ျန်ေးမ လရေးဝန် မေ်း လ အငအ် ေး  ု လရရှည် 

 ျန်ေးမ လရေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှုစ မံ  န်ေး လ အုပ်ချ ်နှင့်် လ  ု်လလျ ည လ  စ   လမ ေး ုတ် 

ရန်၊ 

(၃) လဆေးဝ ေးနှင့််ပတ်သ ်၍  ုတ်ပပန်  ေးလသ  တည်ဆ ဥပလေမျ ေးအတ ုငေ်း 

တ  ျစ   လ ု ်န လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၄) သမဝ ယမဖ ်စပ်၊ ပုဂဂလ  မျ ေးနှင့်် အစ ုေးရမဟုတ်လသ  အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးမှ 

လဆ င်ရွ ်လျှ ်ရှ လသ   ျန်ေးမ လရေး ဏ္ဍမျ ေး  ု လပပ င်ေးလ လနလသ  

စ ေးပ  ေးလရေးမ ဝ ေနှင့်် လ  ု်လလျ ည လ   ပဖစ်လစလရေးအတ  ် တ န်ေးအ ေးလပေးရန်၊ 

 (၅)  ျန်ေးမ လရေးအသုံေးစရ တ်ရန်ပံလုင  ရှ လဖ လရေးနည်ေးလမေ်းသစ်မျ ေး  ု လဖ ် ုတ် 

လဆ ငရ်ွ ်  ရန်၊   

(၆)  ျန်ေးမ လရေးနှင့််ပတ်သ ်လသ  ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေမျ ေး  ု အခ အ ေးလလျ စ်   

ပပဋ္ဌ န်ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၇) ပတ်ဝန်ေး ျင်သန်ို့ရှငေ်းလရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု လဆ င်ရွ ်ရ ၌ လလ ုနှင့်် လရ ု 

ညစ်ညမ်ေးမှု     ယ်  န်ေးသ မ်ေးလရေး  ု တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၈) န ုငင်ံသ ေးမျ ေး၏ က ံ့်ခ ုင်မှုတ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလ လစရန် အ ေး စ ေးနှင့််   ယ 

ပည လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးချ ွဲ့လဆ ငရ်ွ ်လစပခငေ်း၊ ပပည်သ လ  ုမှ တ ်   လ  

လစရန် တ န်ေးအ ေးလပေးပခငေ်း၊   ေးချွန်လသ  အ ေး စ ေးသမ ေးမျ ေး  ု ချ  ေးပမြှင့်် 

အ ေးလပေးပခင်ေးနှင့်် ရ ေုးရ အ ေး စ ေးသမ ေးမျ ေး  ု ချ  ေးပမြှင့််အ ေးလပေးပခငေ်းနှင့််ရ ေုးရ  

အ ေး စ ေးနညေ်းပည မျ ေး  ုပပန်လည်လဖ ် ုတ်ပခငေ်းတ ုို့  ုလဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 
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 (၉) လဆေးပည ရပ်ဆ ုငရ်  သုလတသနလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု အ ေးလပေးလဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် 

လတ်တလလ လတ ွဲ့က ံ လနရလသ   ျန်ေးမ လရေးပပဿန မျ ေး  ု သုလတသန 

ပပ လုပ်သည့််အပပင်  ျန်ေးမ လရေးလုပ်ငန်ေးစနစ်သုလတသန  ုလည်ေး အလရေးလပေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၁၀)  ျန်ေးမ လရေးလုပ်ငန်ေးတ ုေးချ ွဲ့ရ တ င် လ ျေးလ ်လေသမျ ေး  ျန်ေးမ လရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေး 

တ ုေးတ ်ရန် အ  ေးဦေးစ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၁၁) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး၌ ပဖစ်လပေါ်လ မည့််  ျန်ေးမ လရေးဆ ုင်ရ  ပပဿန မျ ေး 

အတ  ်     ယ် ုသလရေး လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု က   တငစ်ဉ်ေးစ ေးစ မံ  ေးရန်၊ 

(၁၂) ပမန်မ ့်တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးပည  လဆ ငရ်ွ ်ချ ်မျ ေးနှင့်် သုလတသန လုပ်ငန်ေးမျ ေး 

   ု န ုငင်တံ   အဆင့််မှ သည်အ   လဆ င်ရွ ်ပခငေ်း  ု အ ေးလပေးရန်နှင့်် 

ပပည်သ ူ့  ျန်ေးမ လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေးတ င် ပ ဝငလ်ဆ င်ရွ ်ရန်၊ 

(၁၃) အမျ   ေးသ ေး ျန်ေးမ လရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေးအတ  ် အပခ ေးန ုငင်ံမျ ေးနှင့်် 

ပ ေးလပ ငေ်းလဆ င်ရွ ်ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

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

လစ င့််လရှ  ်မှု   ုသ တ ည မျှ ရရှ ခံစ ေးန ုင်လရေး၊ 

 (၂) လရ ဂ မျ ေးနှင့််  ျန်ေးမ လရေးအလပခအလနမျ ေးအ ေး ပပည်သ ူ့ ျန်ေးမ လရေးပပဿန  

မျ ေးအပဖစ်သ ုို့ လပေါ်လပ  ်လ ပခငေ်း မရှ လစလရေးအတ  ် က   တငလ်မျှ ်မှန်ေး 

စ မံလဆ င်ရွ ်လရေးနှင့်် ပပည်သ ူ့ ျန်ေးမ လရေးပပဿန အပဖစ် တည်ရှ လနလသ  

လရ ဂ နှင့််  ျန်ေးမ လရေးအလပခအလနမျ ေး လလျ ့်နည်ေးပလပျ  လ်ရေး၊ 

(၃) မ ခင်၊ လမ ေး င်ေးစနှင့််  လလေးသ ငယ်မျ ေး ဘဝသ ်တမ်ေးတစ်လလျှ  ် 

 ျန်ေးမ လရေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လရေး၊ 

(၄) အလပခခံ အဓ  လဆေးဝ ေးမျ ေး၊     ယ်လဆေးနှင့်် တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးဝ ေးမျ ေး  ု 

လံလုလ  စ်  ရရှ လစလရေးအတ  ် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၅) အစ ေးအလသ  လ်ဆေးဝ ေးအလှ ုန်နှင့်် လ သုံေး ုန်ပစစည်ေးမျ ေး လဘေး ငေ်းလံုခခံ  

စ တ်ချလရေး၊ လုပ်ငန်ေးခ င ်ျန်ေးမ လရေး၊ ပတ်ဝန်ေး ျင ်ျန်ေးမ လရေး၊ ပပည်သ ူ့ 

 ျန်ေးမ လရေး၊ ဓ တ်ခ  လုပ်ငန်ေးမျ ေး တ ုေးချ ွဲ့လရေး  ု လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 
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 (၆) ပပည်သ အ ေးလံေုး၏ ဘဝသ ်တမ်ေးတလလျှ  ်  ျန်ေးမ လရေးနှင့်် ည ညွှတ်လသ  

အမ အ ျင့််မျ ေး  ု သ ရှ လ  ု်န  ျင့််သုံေးန ုင်လစလရေးနှင့််  ျန်ေးမ လရေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေး 

တ ုေးတ ်လစရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၇) ပပည်သ လ  ု၏  ျန်ေးမ လရေးအဆင့််ပမြှင့််တင်ရ တ င်  ျန်ေးမ လရေးနှင့်် နှ ေးန ယ် 

လသ  ဌ နအဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေး၊ ပုဂဂလ  မျ ေးနှင့်် ပ ေးလပ ငေ်းလဆ င်ရွ ်မှု  ု 

ပမြှင့််တင်လရေး၊ 

(၈) လပပ င်ေးလ လ သည့်် န ုင်ငလံရေး၊ စ ေးပ  ေးလရေး၊ လ မှုလရေးပတ်ဝန်ေး ျင် န ုငင်တံ   

ဆ ်ဆံလရေးနှင့်် န ုင်ငံတ    ျန်ေးမ လရေးလုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးနှင့်် လ  ု်လလျ  

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

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁)  ျန်ေးမ လရေးစ မံခန်ို့ခ  မှု သတင်ေးစနစ်အ ေးပဖည့််လဆ င်ရွ ်လရေးအတ  ် 

 ျန်ေးမ လရေး သတငေ်းအချ ်အလ ်မျ ေး စနစ်တ ျ ပပ စုလရေးဆ ုင်ရ စ မ်ေးရည် 

ပမြှင့််တင်လပေးလရေးနှင့်် လခတ်မ ဆ ်သ ယ်လရေး နည်ေးပည မျ ေး အသုံေးပပ မည်။ 

(၂) လရ ဂ က   တင်    ယ်လရေးနှင့််   ေးစ ်လရ ဂ မျ ေး     ယ်နှ မ်နှင်ေးလရေး 

လုပ်ငန်ေးမျ ေး အရှ န်အဟုန်ပမြှင့်် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃)   ေးစ ်မဟုတ်လသ  လရ ဂ မျ ေးနှင့််  ျန်ေးမ လရေးပပဿန မျ ေး     ယ် 

  န်ေးသ မ်ေးလရေး   လရ  ်လသ   ုသမှုလပေးလရေးနှင့်် ပပန်လည်  လ  င်လရေး 

 

  လုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၄) လ ျေးလ /်နယ်စပ်လေသနှင့်် ပမ  ွဲ့ပပ ဆငလ်ပခဖံုေးလေသမျ ေးတ င် ပဏ မ  ျန်ေးမ  

လရေးလစ င့််လရှ  ်မှု နညေ်းလမ်ေးပဖင့််  ျန်ေးမ လရေးလစ င့််လရှ  ်မှုလပေးလရေးနှင့်် 

လွှမ်ေးခခံ မှု ပမြှင့််တင်မည်။ 

(၅) မ ခင်၊ လမ ေး င်ေးစနှင့််  လလေးဘဝ   လမျ ေးအပ အဝင် ဘဝသ ်တမ်ေး 

တလလျ  ် လရ ဂ ပဖစ်ပ  ေးမှု၊ မသန်စ မ်ေးမှုနှင့်် လသဆံေုးမှုမျ ေး လလျ ့်နညေ်း 

 ျဆင်ေးလ လစမည်။ 

(၆) လ ျ ငေ်းသ ေး၊ လ ျ ငေ်းသ  လ ငယ်မျ ေး အပ အဝင် ပပည်သ လ  ု နယ်ပယ်တ င် 

 ျန်ေးမ လရေး အသ ပည  တ ုေးပ  ေးလရေးနှင့်် လ  ု်န  ျင့််သုံေးမည်။ 
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(၇) အဆင့််မ  ပုဂဂလ  လဆေးရံု/လဆေးခန်ေးမျ ေး ဥပလေနှင့််အည  လပေါ်  န်ေးလရေးနှင့်် 

အရည်အလသ ေး  န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

 (၈) အဓ  လဆေးဝ ေး အလပခခံလဆေးဝ ေး     ယ်လဆေးမျ ေးနှင့်် တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးဝ ေးမျ ေး 

အလုံအလလ  ရ်ရှ လရေး၊ သ ုလလှ င်လရေးနှင့်် ပဖန်ို့ပဖြူေးလရေးမျ ေးစနစ်တ ျ ပဖစ်လစ 

မည်။ 

(၉) အရည်အလသ ေးပပည့််ဝသည့်် တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးပည ရှင်မျ ေး လမ ေး ုတ်လရေးနှင့်် 

အစ မေ်း  ်လသ  တ ုင်ေးရငေ်းလဆေးမျ ေး လဖ  ်ုတ်အသုံေးပပ မည်။ 

(၁၀)  ျန်ေးမ ပခငေ်း  ု အလ   အ်  ပဖစ်လစသည့်် အလပခအလနမျ ေး  ု တ ုေးတ ် 

လ  င်ေးမ န်လစမည်။ 

(၁၁) ဝငလ်င နည်ေး ပပည်သ လ  ုအတ  ် ပပည်သ လ  ု အလပခပပ လ မှု    ယ်လရေး 

အစ အစဉ်မျ ေး လဆ င်ရွ ်လရေး  ျန်ေးမ လရေးလဖ ငလ်ေေးရှငေ်းမျ ေးနှင့်် အပခ ေး 

သင့််လလျ သ်ည့်် အစ အစဉ်မျ ေး ပဖစ်လပေါ်လ လစရန်   ည လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

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

ပ ုမ ုတ ုေးပမြှင့်် ပ ေးလပ ငေ်းလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၁၃)  ျန်ေးမ လရေးစ မ်ေးအ ေးစုမျ ေးအ ေး အ ျ  ေးရှ စ   အသုံေးချမည်။ 

ယဉ်လ ျေးမှု 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

  (၁) ဖ  ွဲ့စည်ေးပုံအလပခခံဥပလေပ  သတ်မှတ်ချ ်၊ ပပဋ္ဌ န်ေးချ ်မျ ေးအတ ုင်ေး ယဉ်လ ျေးမှု 

 ဏ္ဍအလနပဖင့်် လ  ု်န လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၂) ပမန်မ ့်ယဉ်လ ျေးမှု အလမ အနှစ်မျ ေးနှင့်် အမျ   ေးသ ေးလရေးလ ခဏ မျ ေး မလပျ  ် 

ပျ ်လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလစ င့််လရှ  လ်ရေးနှင့်် စစ်မှန်သည့်် ပပည်လ  င်စု 

မျ   ေးချစ် စ တ်ဓ တ် ရှင်သန်ခ ုင်မ ရန်၊ 

(၃) တ ုင်ေးတစ်ပ ေး သရုပ်ပျ ်ယဉ်လ ျေးမှုမျ ေး   ေုးလဖ  ် ဝငလ်ရ  ်လ ပခင်ေး  ု 

တ ေးဆ ေးရန်၊ 

(၄) လ ငယ် ုအတ င်ေး ယဉ်လ ျေးမှု  ုယ်ခံအ ေး လ  ငေ်းမ န်လစလရေးအတ  ် ပပ စုပျ   ေး 

လ  ငရ်န်၊ 

(၅) သမ ုင်ေးဝင် လရှေးလဟ င်ေးလေသမျ ေး၊ အလဆ  ်အအုံမျ ေး၊ လရှေးလဟ င်ေးပစစည်ေးမျ ေး 

ရှ လဖ လဖ ် ုတ်   န်ေးသ မ်ေး    ယ် လစ င့််လရှ  ်ရန်၊ 
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 (၆) ပပည်သ လ  ု၏ အလတ ေးအလခေါ်အယ အဆ စ တ်လနသလဘ   ေးမျ ေး   ု တ ေုးတ ် 

လပပ င်ေးလ လနလသ  လခတ်နှင့််လလျ ်ည လအ င် လံှုွဲ့လဆ ်ပည လပေးရန်၊ 

(၇) ဌ နဆ ုင်ရ လုပ်ငန်ေးမျ ေးလဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် န ုင်ငလံတ ်၏ ဘဏ္ဍ လင မျ ေး  ု 

အလလအလ င့််မရှ လစလရေးအတ  ် အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်ရန် အလ  သုံေးစ ေးမှု၊ 

လ ်လ တ်စပယ် လတ ေးလခေါ်သုံေးစ  မှု လံေုးဝမရှ လစဘ  လ  ုအလပခပပ စဉ်ေးစ ေး၍ 

ပခ  ေးခခံလ ခ တ သုံေးစ  ရန်။ 

(ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်ပါသည် - 

(၁) လခတ်မ  ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်ပပ ေး စညေ်း မ်ေးပပည့််ဝသည့်် ေ မ ု လရစ  န ုငင်လံတ သ်စ် 

တည်လ  င်လရေးတ င် အမျ   ေးသ ေးယဉ်လ ျေးမှု ဏ္ဍမှ အင်တ ု ်အ ေးတ ု ် 

ပံ့်ပ ုေး  ည လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၂) ပမန်မ တ ုို့၏ ရှည်လျ ေး   ယ်ဝလသ  သမ ုင်ေးလ   င်ေးမျ ေး  ု မှတ်တမ်ေးပပ  

  န်ေးသ မ်ေးပခငေ်း၊ သုလတသနပပ စ တမ်ေးမျ ေးလဟ လပပ ပခငေ်း၊ သုလတသနပပ  

 ပမ် ံလဖ  ်ုတ်ပခငေ်း၊ ပပန်ို့ပ  ေးလစပခငေ်း၊ အလုပ်ရံလုဆ ေးလန ေးပ    ျငေ်းပပခင်ေး တ ုို့  ု 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၃) အနုပည ရှငမ်ျ ေးအနပဖင့်် အနုပည    ု လဖျ လ်ပဖလရေး သ ်သ ်မပဖစ်လစဘ  

န ုငင်လံတ ်အခမ်ေးအန ေးမျ ေးနှင့်် ပပည်သ မျ ေးအ ေး အနုပည ပဖင့်် အသ ပည  

လပေးလရေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်၊ 

(၄) ယဉ်လ ျေးမှုဝန်က  ေးဌ န ဝန် မ်ေးမျ ေးအ ေးလံေုး အမျ   ေးသ ေး အ ျ  ေးစ ေးပ  ေး  ု 

    ယ်လစ င့််လရှ  ်သည့်် အရည်အလသ ေးပမင့််မ ေးလသ  အနုပည ရှငမ်ျ ေး 

သ ်ဆ ုငရ် ဘ သ ရပ်မျ ေးတ င်  ျွမ်ေး ျင်သ မျ ေးပဖစ်လအ င် လလ့် ျင့်် 

ပျ   ေးလ  င်လရေး၊ 

(၅) ပမန်မ ့်လရှေးလဟ ငေ်းယဉ်လ ျေးမှု အလမ အနှစ်မျ ေး  ု  မ္ ့်ပပည်သ မျ ေးနှင့်် 

ပမန်မ ပပည်သ လ  ုတ ုို့ ပ ုမ ုသ ရှ ပပန်ို့ပ  ေးပပ ေး တန်ဖ ုေး  ေး လလေးစ ေးပမတ်န ုေး   

ပမန်မ ့်အမျ   ေးဂုဏ် ပမြှင့််တင်န ုင်လရေးအတ  ် ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးအပ အဝင် 

သတငေ်းမ ေ ယ နည်ေးလမ်ေးပဖင့်် က   ေးပမ်ေးလဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

(၆) အမျ   ေးသ ေးယဉ်လ ျေးမှုနှင့်် အနုပည တ ကသ ုလ်မျ ေးမှ လမ ေး ုတ်လပေးလ ု ် 

လသ  လ ျ ငေ်းသ /လ ျ င်ေးသ ေးမျ ေးအ ေး န ုငင်ံတ  အဆင့််မ  တတ်လပမ  ် 

လစလရေးအတ  ် သင ်  ေးလပေးလရေး၊ 



45 

 

 (၇) လ ူ့စ မေ်းအ ေးလဆ ငရ်ွ ်န ုငမ်ှု ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေး ( Capacity Building)    ု အစဉ် 

လုပ်လဆ င်မည့်် လုပ်ငန်ေးစဉ် မ ဝ ေအပဖစ် ခံယ လရေး၊ 

(၈) E-Government လုပ်ငန်ေးမျ ေးအ ေး လအ င်ပမငစ်   အလ  င်အ ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်လရေး၊ 

  (၉) ဝန် မ်ေးမျ ေး၏ သ ်သ လချ င်ချ  လရေးအတ  ် အလလေး  ေးလဆ င်ရွ ်လရေး။ 

 (ဂ)   ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

  (၁) မျ   ေးဆ ်သစ် အနုပည ရှင်မျ ေး ပပ စုပျ   ေးလ  င်လပေးမည်။ 

  (၂) လရှေးလဟ င်ေးအလဆ  ်အအုံ လစတ ဂ ဘုရ ေးနန်ေးလတ မ်ျ ေး   န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

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

အလဆ  ်အအံုမျ ေး စ ရင်ေးလ   ်ယ    န်ေးသ မ်ေးမည်။ 

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

မျ ေး   ုတ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး  ျငေ်းပပပ လုပ်ပခငေ်းနှင့်် ဗဟ ုသ ုို့ စ မ်ေးရည် ပပပခင်ေး၊ 

ဂုဏ်ပပ  ချ  ေးပမြှင့််ပခင်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၅)  ုတ်လုပ်ဌ နစု (မနတလလေး) မ ှ ပပည်တ င်ေးန ုင်ငလံတ အ်ဆင့််နှင့်် အ ဆ ယံ 

န ုငင်မံျ ေးသ ုို့ ယဉ်လ ျေးမှုပ ေးလပ င်ေး ဖလှယ်လရေးလဖျ လ်ပဖပ  မျ ေး သ  ေးလရ  ် 

လဖျ လ်ပဖပခငေ်း ယဉ်လ ျေးမှုဆ ုငရ်  သငတ်န်ေးလစလွှတ်ပခငေ်းမျ ေး လဆ င်ရွ ် 

မည်။ 

 (၆) အနုပည အ  ်တန်ေးလ ျ ငေ်းမှ ပန်တျ နှင့်် ပန်ေးချ  ၊ ပန်ေးပုသင်တန်ေးမျ ေးအ ေး 

ဖ င့််လှစ်ပခငေ်း၊ အနုပည ဘ သ ရပ်နှင့််တ  ၍ စ လပဘ သ   ုပ  (၂)နှစ် 

သင ်  ေးလပေးလျ ်ရှ ပပ ေး လ ျ ငေ်းသ ေးမျ ေးအရည်အချငေ်းပမင့််မ ေးလစရန် ပပငပ် 

ပည ရှင်မျ ေးလခေါ်ယ ၍လည်ေး သင ်  ေးပ ုို့ချပခငေ်း၊ နှစ်စဉ် လန ရ သ  ပန်တျ နှင့်် 

ပန်ေးချ  သငတ်န်ေးမျ ေး ဖ င့််လှစ်၍ သင ်  ေးလပေးပခငေ်း လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

အာေး စာေး 

 ( )  မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

  (၁) ပမန်မ ့်အ ေး စ ေးအဆင့််အတန်ေး တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလ လစရန်၊ 

(၂) န ုငင်တံ  အ ေး စ ေးမျ ေးတ င် အဆင့််မှ အရည်အလသ ေးရှ လသ    ေးချွန် 

လအ ငပ်မင်သည့်် အ ေး စ ေးမျ ေးလပေါ်  န်ေးလ လစရန်၊ 

   (၃) န ုငင်တံ  အ ေး စ ေးမျ ေးတ င် ပမန်မ ့်အ ေး စ ေး လအ ငပ်မငမ်ှုရရှ လစရန်။ 
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 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

  (၁) တစ်မျ   ေးသ ေးလံေုး  ျန်ေးမ က ံ့်ခ ုင်လစလရေး၊ 

  (၂) ပမန်မ ့်အ ေး စ ေး အဆင့််အတန်ေး တ ုေးတ ်ပမင့််မ ေးလရေး၊ 

  (၃) အလရှွဲ့လတ င်အ ရှန ုငင်ံမျ ေးတ င် အဆင့််ပမင့််မ ေးစ   ပ ဝင်ယှဉ်ပပ  ငန် ုငလ်ရေး၊ 

(၄) အလရှွဲ့လတ င်အ ရှမှ အ ရှ၊ အ ရှအဆင့််မ ှ  မ္ ့်အဆင့််အ   တ ်လမှ်ေးန ုင် 

လအ င ်က   ေးပမ်ေးလရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) လ ငယ်မျ   ေးဆ ်သစ် အ ေး စ ေးသမ ေးမျ ေး ရှ လဖ လရွေးချယ်လဖ ် ုတ်လရေး 

လုပ်ငန်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂) အ ေး စ ေး  ငေ်း၊ အ ေး စ ေးရံုမျ ေး ပပ ပပင ် န်ေးသ မ်ေးလရေးနှင့်် တ ုေးချ ွဲ့ 

တည်လဆ  ်လရေးလုပ်ငန်ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၃) အ ေး စ ေးပပ  င်ပ  မျ ေး စဉ်ဆ ်မပပတ် ျငေ်းပလရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၄) ဦေးစ ေးဌ နမှ  ျငေ်းပသည့်် ပပည်နယ်/တ ုင်ေးလေသက  ေး အ ေး စ ေးပပ  င်ပ  မျ ေး 

အတတ်န ုင်ဆံုေး မပျ ်မ   ် ပ ဝင်ယှဉ်ပပ  ငန် ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

  (၅) စညေ်း မ်ေးလ  င်ေးမ န်ပပ ေး အရည်အချငေ်းပမင့််မ ေးလရေး လလ့် ျင့််လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

အ ိုပ်သမာေးအ ိုပ်အ  ိုင်နှင့််  ူမှု  ူံိုလရေး 

 ( ) မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်ပါသည် - 

(၁) ပမန်မ န ုင်ငအံတ ငေ်းရှ    ယ၊ ဉ ဏ၊ အလုပ်သမ ေးမျ ေး၏ လ မှုေု ခမျ ေး 

လတ ွဲ့က ံ လ သည့််အခ တ င် လ မှုဖ လံုလရေးဥပလေပ  ပပဋ္ဌ န်ေးချ ်မျ ေးအတ ုင်ေး 

 

ခံစ ေးခ င့််မျ ေး အပပည့််အဝရရှ န ုင်ရန်။ 

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်ပါသည် - 

(၁) အလုပ်သမ ေးမျ ေး၏  ျန်ေးမ လရေး တ ုေးတ ်လ  င်ေးမ န်လစပပ ေး အလုပ်လုပ်န ုင် 

သည့်် စ မ်ေးအ ေးပမင့််မ ေး၍  ုန် ုတ်လုပ်မှု တ ုေးတ ်လစလရေး၊ 

(၂)  အလုပ်သမ ေးမျ ေးတ င် ပဖစ်လပေါ်လ သည့််  ျန်ေးမ လရေးချ   ွဲ့ယ ငေ်းမှုမျ ေး  ုအခမ ့် 

လဆေးဝ ေး ုသမှုလပေးပခငေ်းပဖင့်် အပမန်ဆံုေးပပန်လည် လ  င်ေးမ န်လစလရေး၊ 

   (၃)  ဝငလ်င ရပ်စ လနစဉ်အတ င်ေး လင လ  ေးအ ျ  ေးခံစ ေးခ င့််မျ ေးရရှ လစလရေး။ 
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 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်ပါသည် - 

(၁) ဝန်က  ေးဌ န၏ လမေ်းညွှန်မှုအဖ  ွဲ့ ရံေုးချ ပ်၏ က  ေး  ပ်လဆ ငရ်ွ ်မှုတ ုို့ပဖင့်် 

နယ်လပမလေသမျ ေးတ ုေးချ ွဲ့ အ ျံ ေးဝင်သတ်မှတ်ပခငေ်း လ မှုဖ လံလုရေး ဥပလေအရ 

အ ျံ ေးဝင်သည့်် အလုပ်ဌ နစ ်ရံ၊ု အလုပ်ရုံမျ ေးအ ေး သတ်မှတ် နယ်လပမရှ  

အဖ  ွဲ့ရံုေးခ  မျ ေးတ င် မှတ်ပံုတင်  ေးရှ ပပ ေး၎င်ေးအလုပ်ဌ နမျ ေးရှ  အလုပ်သမ ေး 

မျ ေး   ုအ မခံ   ေးရှ ရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၂)  လ မှုဖ လံလုရေး အ မခံအလုပ်သမ ေးမျ ေး၏ အ ျ  ေးခံစ ေးခ င့််မျ ေးပဖစ်သည့်် အခမ ့် 

လဆေးဝ ေး ုသမှုနှင့်် လင လ  ေးအ ျ  ေးခံစ ေးခ င့််မျ ေးလပေးန ုငရ်န် အဖ  ွဲ့ရံုေးခ  မျ ေး၊ 

လဆေးခန်ေးမျ ေး၊ လဆေးရံကု  ေးမျ ေး ဖ င့််လှစ်၍ လဆ ငရ်ွ ်သ  ေးမည်။ 

၁၆။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င် ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး မ ဝ ေ၊ 

ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ်ပ အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

ခရ ေးသ ာေး ိုပ်ငန်ေး  

 ( )  မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

  (၁) ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးသည် အမျ   ေးသ ေးအဆင့်် ဦေးစ ေးလပေး ဏ္ဍတစ်ခု ပဖစ်လစရန်၊ 

  (၂) ပပည်တ င်ေး လ မှုစ ေးပ  ေးလရေးဖ ံွဲ့ပဖ  ေးမှုအလပေါ်  ျယ်ပပန်ို့စ   အလပခခံပဖစ်လစရန်၊ 

  (၃) ယဉ်လ ျေးမှုဆ ုင်ရ     ပပ ေးမှုမျ ေးနှင့်် စစ်မှန်မှုမျ ေး  ု   န်ေးသ မ်ေးလစရန်၊  

(၄) သဘ ဝပတ်ဝန်ေး ျငပ်ျ ်စ ေးမှုမရှ လအ င်   န်ေးသ မ်ေးလစ င့််လရှ  ်မှုနှင့်် ပ ုမ ု 

လ  င်ေးမ န်လအ င ်ပပ လုပ်ရန်၊ 

(၅) တ ုင်ေးလေသက  ေးအတ င်ေး အလုပ်အ  ုင်အခ င့််အလမ်ေးရရှ လရေး ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး  ု 

လရရှည်ဖ ွံဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစရန် လဆ ငရ်ွ ်လရေး ပပည်တ င်ေး ပပည်ပ ခရ ေးသ  ေးမျ ေး 

အဆင်လပပလချ လမ ွဲ့စ   လ ်ခံန ုငလ်ရေး၊ ရ ုေးရ ယဉ်လ ျေးမှုနှင့်် သဘ ဝ 

ပတ်ဝန်ေး ျင်   ခ ု ်ပျ ်စ ေးမှု မရှ လစရန်၊ 

(၆) ဟ ုတယ်မျ ေးအ ေး အဆင့််ပမြှင့််တင်ပခငေ်းနှင့်် ဟ ုတယ်ဇုန်အသစ်မျ ေးလဖ ် ုတ် 

လဆ ငရ်ွ ်သ  ေး၍ ခရ ေးသ  ေးမျ ေးလံခုခံ မှု အပပည့််အဝရရှ လစရန်၊ 

(၇) လ ေးနှုန်ေးသ မ   ုတ် ုန်ပစစည်ေးမျ ေး    ယ်ဝမှုမျ   ေး   မျ ေး  ုတ်လုပ်န ုင်မှု 

နှင့်် အရည်အလသ ေး လ  ငေ်းမ န်ပပည့််စံုမှုတ ုို့  ု ယှဉ်ပပ  င်ရန်၊   

 (၈) ခရ ေးသ  ေးဧည့််သည်မျ ေး၏  ျန်ေးမ လရေး၊ လဘေးအနတရ ယ် င်ေးလရေးနှင့်် 

လံခုခံ လရေး တ ုို့  ု စ တ်ချရန်၊ 
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(၉) ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးအလပေါ် စ မံခန်ို့ခ  ရန်အတ  ် ခ ုင်မ လသ  သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န်ေးမှု 

ရှ ရန်၊ 

(၁၀) လ  င်ေးမ န်စ   လလ့် ျင့််လပေးပခငေ်းနှင့််  ျွမ်ေး ျငလ်သ  အလုပ်သမ ေးအင်အ ေးစု 

ရှ ရန်၊ 

  (၁၁)  ျင့််ဝတ်သ  ခ    ုလသ ဖ လသ  အလလ့်အ မျ ေးလလျ ့်ချရန်။  

 (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁)  ျွန်ုပ်တ ုို့သည် ပမန်မ န ုငင်အံ ေး ပ ုမ ုလ  င်ေးမ န်လသ  လန  ုငရ်န် လနရ  

ပဖစ်လစရန်အတ  ် ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး  ု အသုံေးချလရေး၊ 

(၂) အ  ေးသပဖင့်် ပပည်သ လ  ုအတ  ် ပ ုမ ုလသ  အလုပ်အ  ုငမ်ျ ေးနှင့််   ေး   

လသ  စ ေးပ  ေးလရေးအခ င့််အလမေ်းမျ ေး စ မံပံ့်ပ ုေးလပေးလရေး၊ 

(၃) သဘ ဝနှင့်် ယဉ်လ ျေးမှုဆ ုင်ရ  အလမ အနှစ်မျ ေး   န်ေးသ မ်ေးလစ င့််လရှ  ်လရေး 

အလပေါ် ပဖည့််ဆည်ေးလပေးလရေးနှင့််   ယဝ်လသ  ယဉ်လ ျေးမှုဆ ုင်ရ  အမျ   ေးအစ ေး 

မျ ေးအ ေး မျှလဝခံစ ေးလရေး၊  

(၄) အလမ အနှစ်မျ ေးနှင့်် လ လနမှုဘဝ  ု အသ အမှတ်ပပ  တန်ဖ ုေး  ေး ပမတ်န ုေးသ မျ ေး 

နှင့်် အလလေး  ေး၍ လ လရ  ်လည်ပတ်သ မျ ေး  ု လန ေးလ  ေးပျြူငှ စ   က   ဆ ုလရေး၊ 

(၅) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တ င်  မ္ လှည့််ခရ ေးသည် (၃.ဝ၁)သန်ေး လ လရ  လ်ရေး။ 

(ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) လတ င့််တင်ေးခ ုင်မ လသ  ဖ  ွဲ့စညေ်းတည်လဆ  ်မှုပံုသဏ္ဍ န ်   လ  င်သ  ေး 

မည်။ 

 

(၂) လ ူ့စ မေ်းအ ေးအရငေ်းအပမစ်ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလရေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှု အရည်အလသ ေးပမြှင့််တငရ်န် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၃) ခရ ေးစဉ်လေသဆ ုင်ရ  စ မံခန်ို့ခ  မှုစနစ်မျ ေးလရေးဆ  ပခင်ေး၊ လုပ် ံုေးလုပ်နည်ေးမျ ေး 

လရေးဆ  ပခင်ေးနှင့််     ယ်လစ င့််လရှ  ်မှုဆ ုင်ရ မျ ေး  ု ပ ုမ ုခ ုငမ် လစရန် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၄) အရည်အလသ ေးမ   ုတ် ုန်မျ ေးနှင့်် ဝန်လဆ င်မှုမျ ေး ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလစရန် လဆ ငရ်ွ ် 

မည်။ 
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(၅) ဆ ်သ ယ်သ  ေးလ မှု ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေးနှင့်် ဆ ်စပ်အလပခခံအလဆ  ်အဦေး 

မျ ေး တ ုေးပမြှင့််လရေး လဆ င်ရွ ်မည်။ 

(၆) ပမန်မ န ုင်ငံ၏ အမည်အမှတ်တံဆ ပ်  ု  င်ရှ ေးလပေါ်လ င်လ လစရန် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။  

(၇) တ ုင်ေးလေသက  ေးတ င် ဟ ုတယ်ဇုန်မျ ေး  ပမ်ံလဖ ် ုတ်ရန် လ အုပ်မည်ပဖစ်ပပ ေး၊ 

မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေး၊ လ ျ  ်ဆည်ခရ ုင၊် တံတ ေးဦေးပမ  ွဲ့နယ်၊   ေးတ ုို့ဆ ပ် 

လ ျေးရွ အပု်စု၊ မနတလလေး-ပမ  ွဲ့သ   ေးလမေ်းနှင့်် လပမ  ်ဘ ် ဧရ ဝတ  

ပမစ် မ်ေး အ   ဧရ ယ လပမဧ  (၃၀၀၀) ခန်ို့လနရ အ ေး ဟ ုတယ်ဇုန်အပဖစ် 

လျ   ေး လဖ  ်ုတ်မည်။ 

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

(၄)တ ုို့ရှ    လပမလနရ မျ ေးတ င် ဟ ုတယ်မျ ေး  ပမ်ံလဆ  ်လုပ်ပခငေ်းအပပင် 

ပုဂံ၊ လည ငဦ်ေးနှင့်် ပုပပ ေးလေသတစ်ဝ ု ်တ င် လပမလနရ မျ ေးရှ လဖ ၍ ဟ ုတယ် 

ဇုန်မျ ေး လဖ  ်ုတ်န ုငလ်ရေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၉) ဟ ုတယ်မျ ေးဝန်လဆ င်မှုလ  င်ေးမ န်လစလရေး အလသေးစ ေး၊ အလတ်စ ေး ဟ ုတယ် 

မျ ေး အဆင့််အတန်ေးပမင့််မ ေးလစရန် လဆ ငရ်ွ ်ပခငေ်း၊ ခရ ေးသ  ေးလုပ်ငန်ေး 

နှ ေးန ယ်ရ  ဏ္ဍမျ ေး တ ုေးတ ်လ  င်ေးမ န်လစရန် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၇။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ တ ုင်ေးလေသက  ေးလေသနတရစ မံ  န်ေးတ င်  ုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍနှင့်် 

စပ်လျဉ်ေး၍ မ ဝ ေ၊ ရညမ်ှန်ေးချ ်နှင့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးမှ  လအ  ပ် အတ ုင်ေးပဖစ်သည် - 

 ိုန်သ ယ်မှု ဏ္ဍ  

 ( )  မူဝါေမျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) လေသအတ င်ေးစ ေးသုံေးရန်  ုတ်လုပ်မှုအဆင့််မှ ပပည်တ င်ေးပပည်ပ   ေးသန်ေး 

လရ င်ေးဝယ်မှုအဆင့််အ   စ ေးပ  ေး  ေးသန်ေးန ုင်ရန်၊  

(၂) လေသ    ်ုန်ပစစည်ေးမျ ေးအ ေး တန်ဖ ုေးပမြှင့်် ုတ်ရန် (Value Added) 

 ုန်လချ အဆင့််ပမြှင့််ရန်၊ 

  (၃) နယ်စပ် ုန်သ ယ်လရေးလုပ်ငန်ေးမျ ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်ရန်။ 

  (ခ) ရည်မှန်ေးချ ်မျာေးမှာ လအာ ပ်ါအတ ိုငေ်းပ စ်သည် - 

(၁) လ ေး   ်စ ေးပ  ေးလရေးစနစ်နှင့််အည   ုန်သ ယ်လရေးမ ဝ ေမျ ေး  ု စနစ်တ ျ 

အလ  ငအ် ည်လဖ ်လရေး၊ 
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(၂) ပပည်ပပ ုို့ ုန် တ ုေးပမြှင့််န ုင်လရေးအတ  ် ပပည်တ င်ေးမှ ုတ်လုပ်လသ   ုတ် ုန် 

အမျ   ေးမျ   ေး တ ုေးပမြှင့််လဆ င်ရွ ်လရေး၊ 

(၃) ပ ုို့ ုန်သ ငေ်း ုန်လုပ်ငန်ေးမျ ေး အဆငလ်ပပလချ လမ ွဲ့စ   လဆ ငရ်ွ ်န ုငလ်ရေး 

အတ  ် ပံ့်ပ ုေး  ည လရေး။ 

 (ဂ)  ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးမှာ လအာ ်ပါအတ ိုင်ေးပ စ်သည် - 

(၁) ပပည်တ င်ေးပပည်ပလ ေး   ် သတငေ်းအချ ်အလ ်မျ ေး ပ ုို့ ုန်သ င်ေး ုန်နှင့်် 

ပပည်တ င်ေး ုန်သ ယ်မှု စ ရင်ေးဇယ ေး  န်ေးဂဏန်ေးမျ ေး တ  ျမှန် န်စ   ရရှ  

န ုငလ်ရေးအတ  ် သ ်ဆ ုင်ရ ဌ နမျ ေး အသင်ေးအဖ  ွဲ့မျ ေးပ ဝင်လသ  လုပ်ငန်ေး 

အဖ  ွဲ့တစ်ရပ် လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

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

အလပခခံ စ ်မှု ုန် ုတ်လုပ်ငန်ေးမျ ေး၊ ပ ခ  စ ်မျ ေး၊ ဆ စ ်မျ ေး တည်လ  င် 

န ုငလ်ရေး နညေ်းပည နှင့်် အရငေ်းအနှ ေးမျ ေးရရှ လရေးအတ  ်   ည ချ  တ်ဆ ် 

ပည လပေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

 (၃)  ုန်စည်ေ ုငမ်ျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ဖ  ွဲ့စည်ေးလရေးနှင့်် လခတ်မ ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးတ ုေးတ ်လစလရေး တ ုင်ေး 

လေသက  ေးအတ င်ေး အချ ်အပခ  ျလသ  ပမ  ွဲ့မျ ေး၌  ုန်စည်ေ ုင်မျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ 

ဖ င့််လှစ်မည်။ 

(၄) အဓ  ပ ုို့ ုန်မျ ေးပဖစ်လသ  ဆန်စပ ေး၊ ပ မျ   ေးစံု၊ ဆ    ်သ ေးနှံ၊ စ ်မှု ုန်  မ်ေး 

သ ေးနှံမျ ေးနှင့်် အလ ေးအလ လ  င်ေးလသ  ပ ုို့ ုန်မျ ေး ပ ုမ ု ုတ်လုပ် တငပ် ုို့ 

န ုငလ်ရေးအတ  ်အသင်ေးအဖ  ွဲ့မျ ေး၊ အမျ ေးပ ုင် ုမပဏ  မျ ေးနှင့်် အ  ေးပပ  ုမပဏ  

မျ ေး တ ုေးချ ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးလဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

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

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

တ ဝန်ရှ သ မျ ေးနှင့်် ပ ုမ ုပ ေးလပ င်ေးလဆ င်ရွ ်မည်။ 

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

အ ေးလပေးပမြှင့််တင် လဆ င်ရွ ်မည်။ 

 (၇) နယ်စပ် ုန်သ ယ်မှုလုပ်ငန်ေးမျ ေး  ု တ ုင်ေးရငေ်းသ ေး လုပ်ငန်ေးရှင်မျ ေး  ျယ်ပပန်ို့ 

စ  နှင့်် လ ယ်  စ   ပ ဝင်လုပ်  ုငန် ုငခ် င့််ရှ လရေး၊ တရ ေးမဝင် ုန်သ ယ်မှု 

လလျ ့်နည်ေး  ျဆငေ်းလရေးအတ  ် ပုဂဂလ  တစ်ဦေးချငေ်းအ ေး တစ်ဦေးတည်ေးပ ုင် 
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လုပ်ငန်ေးမျ ေး မှတ်ပံုတငလ်စ၍ နယ်စပ် ုန်သ ယ်မှု လုပ်  ငုခ် င့််ရရှ လအ င် 

လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

(၈) ဆင်ေးရ မှုလလျ ့်ချလရေးအတ  ် လ ျေးလ ်လေသ စ ်မှုလ ်မှုလုပ်ငန်ေးငယ်မျ ေး 

ဖ ံွဲ့ပဖ  ေးလ လရေး   ည အ ေးလပေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

အခန်ေး (၄) 

အလထ လထ  

၁၈။ သ ်ဆ ုငရ် ဌ နမျ ေးနှင့််အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် စ မံ  န်ေးမျ ေး အလ  ငအ် ည်လဖ ် 

လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င ် စ မံ  န်ေးမျ ေးအ ေး လလ့်လ ဆန်ေးစစ်၍ န ုငင်နံှင့််န ုင်ငသံ ေးမျ ေး အ ျ  ေးစ ေးပ  ေး 

အတ  ် အမှန်တ ယ် အ ျ  ေးပဖစ်  န်ေးလစမည့်် စ မံ  န်ေးမျ ေးအ ေး ဆ ်လ ် အလ  ငအ် ည် 

လဖ ရ်မည်။ သ ုို့ရ တ င် အ ျ  ေးစ ေးပ  ေးပဖစ်  န်ေးမှုမရှ လသ  စ မံ  န်ေးမျ ေးအ ေး ပငင်ေးပယပ်ခငေ်း၊ ဆ ုင်ေးငံ့်ပခငေ်း၊ 

လလျ ့်၍ ခ င့််ပပ ပခင်ေးမျ ေး လဆ ငရ်ွ ်မည်။ 

၁၉။ သ ်ဆ ုငရ် ဌ နမျ ေးနှင့််အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် စ ေးပ  ေးလရေးစ မံ  န်ေးမျ ေး  ု လဆ ငရ်ွ ်ရ  တ င် 

လ ်ငငေ်းလရတ ုအတ  ် အ ျ  ေးပဖစ်  န်ေးလစလသ  စ မံ  န်ေးမျ ေး  ု ဦေးစ ေးလပေးရမည်။   ိုု့ပပင ်လရရှည် 

အ ျ  ေးရှ လသ  စ မံ  န်ေးမျ ေး  ုလည်ေး  ည့််သ င်ေးစ မံ လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

၂၀။ သ ်ဆ ုငရ် ဌ နမျ ေးနှင့်် အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်အတ င်ေး လဆ ငရ်ွ ် 

မည့်် လုပ်ငန်ေးစ မံ  န်ေးမျ ေး ပဖစ်လပမ  ်န ုငစ် မ်ေး ရှ  မရှ ၊ စ ေးပ  ေးလရေးအရ တ  ်လပခ  ု ်မှု ရှ  မရှ ၊ 

ပပည်သ မျ ေးအတ  ် အ ျ  ေးရှ မရှ  စသည်တ ုို့  ု ဘ ်စံုလလ့်လ ဆန်ေးစစ်ပပ ေး ပပည်လ  င်စုအစ ုေးရ 

အဖ  ွဲ့၏ လဆ င်ရွ ်ရန် သလဘ တ ခ င့််ပပ ချ ် ရရှ   ေးပပ ေးလသ  လုပ်ငန်ေးစ မံ  န်ေးမျ ေး ပဖစ်ရမည်။ 

၂၁။ သ ်ဆ ုငရ် ဌ နမျ ေးနှင့်် အဖ  ွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ လေသနတရစ မံ  န်ေး 

ဥပလေ၊ ပ ေးတ   (၂)ဇယ ေးတ င် လဖ ပ်ပ  ေးလသ  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍ နှစ်၊ န ုငင်ပံ ုငအ်ခန်ေး လဆ ငရ်ွ ် 

မည့််လုပ်ငန်ေး စ မံ  န်ေးမျ ေး  ု အလ  င်အ ည်လဖ ် လဆ ငရ်ွ ်ရ တ င် တည်ဆ ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေ၊ 

စညေ်းမျဉ်ေးစည်ေး မ်ေး၊ အမ န်ို့လ   ပ်င စ ၊ အမ န်ို့၊ ညွှန်   ေးချ ်၊ လုပ် ံေုးလုပ်နည်ေးမျ ေး နှင့််အည  

လဆ ငရ်ွ ်ရမည်။ 

 

၂၂။ ဤဥပလေသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍ နှစ်အတ  ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပပ လ (၁) ရ ်မှ စတင် 

အ ဏ တည်သည်ဟု မှတ်ယ ရမည်။ 

 

ပပည်လ  င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ်လရေး  ေုးသည်။ 
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 (ပိံု) ရ ပမင့်် 

 ဝန်က  ေးချ ပ် 

 မနတလ ေးတ ိုငေ်းလေသက  ေးအစ ိုေးရအ   ွဲ့ 
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 န်ို့သတ ်

ပ ေးတ  (၁) 

မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေး၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် လေသနတရစ မံ  န်ေးအရ 

 ဏ္ဍက  ေးမျာေးအ  ို ် အသာေးတငထ်ိုတ် ိုပ်မှုနှင့်် ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေးရည်မှန်ေးချ ် 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ၊် ပံိုမနှ်လ ေးနှုန်ေးမျာေးအရ) 

  တန်  ိုေး( ျပ်သန်ေး) 

 န်ို့သတ ်

အ 

မှတ ်

စဉ် 

 ဏ္ဍက  ေး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နစှ ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ ်

(လေသနတရစ မံ  န်ေး) (လေသနတရစ မံ  န်ေး) 

တန်ဖ ုေး 
ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 
တန်ဖ ုေး 

ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁ 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 ယ်ယာ ဏ္ဍက  ေး 

လယ်ယ  

သ ေးင ေး 

သစ်လတ  

၁၄၂၇၂၆၃.ဝ 

၁၂၁၅၈၇၂.၂ 

၂၀၇၁၃၃.၇ 

၄၂၅၇.၁ 

၂၅.၈ 

၂၂.ဝ 

၃.၇ 

ဝ.၁ 

၂.၃ 

၁.၇ 

၆.၃ 

-၂.၇ 

၁၄၁၀၁၁၀.၃ 

၁၁၇၉၇၀၄.၄ 

၂၂၆၅၁၁.၅ 

၃၈၉၄.၄ 

၂၂.၇ 

၁၉.ဝ 

၃.၆ 

ဝ.၁ 

-၁.၂ 

-၃.ဝ 

၉.၄ 

-၈.၅ 

၂ 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး 

စ မ်ေးအင ်

သတတ နှင့်် တ ငေ်း   ပ်စစည်ေး 

စ ်မှုလ ်မှု 

လျှပ်စစဓ် တအ် ေး 

လဆ  ်လုပမ်ှု 

၁၆၅၃၂၆၉.၈ 

၃၅၂.၈ 

၅၇၅၆၀.၃ 

၁၂၅၆၅၀၆.၉ 

၆၉၂၆၇.၅ 

၂၆၉၅၈၂.၃ 

၂၉.၉ 

ဝ.ဝ 

၁.ဝ 

၂၂.၇ 

၁.၃ 

၄.၉ 

၈.၆ 

၄၂.၈ 

၃၆.၃ 

၉.၅ 

၉.၇ 

ဝ.၃ 

၁၉၀၈၃၃၁.၆ 

၂၄၇.ဝ 

၆၉၉၇၀.၃ 

၁၄၀၁၂၃၀.၇ 

၈၄၇၇၈.၆ 

၃၅၂၁၀၅.ဝ 

၃၀.၇ 

ဝ.ဝ 

၁.၁ 

၂၂.၅ 

၁.၄ 

၅.၇ 

၁၅.၄ 

-၃၀.ဝ 

၂၁.၆ 

၁၁.၅ 

၂၂.၄ 

၃၀.၆ 

၃ 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

ဝန်လဆာင်မှု ဏ္ဍက  ေး 

ပ ုို့လဆ င်လရေး 

ဆ ်သ ယ်လရေး 

လင လရေးလ  ေးလရေး 

လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

ငှ ေးရမေ်းခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

 ုန်သ ယ်မှု 

၂၄၄၈၄၇၁.၇ 

၁၀၃၀၉၀၆.၇ 

၂၁၀၉၃၉.၃ 

၁၁၂၇၈.၂ 

၇၂၈၅၈.၄ 

၁၁၅၃၃၆.၇ 

၁၀၀၇၁၅၂.၄ 

၄၄.၃ 

၁၈.၇ 

၃.၈ 

ဝ.၂ 

၁.၃ 

၂.၁ 

၁၈.၂ 

၈.၇ 

၃.၅ 

၅၁.၂ 

၁၀၆.၄ 

၂၉.၉ 

၁၁.၄ 

၅.၉ 

၂၈၉၅၅၃၄.၈ 

၁၀၉၆၂၂၈.ဝ 

၄၉၁၀၆၂.၁ 

၁၄၈၅၀.၃ 

၈၃၂၈၁.၂ 

၁၂၁၅၂၉.၁ 

၁၀၈၈၅၈၄.၁ 

၄၆.၆ 

၁၇.၇ 

၇.၉ 

ဝ.၂ 

၁.၃ 

၂.ဝ 

၁၇.၅ 

၁၈.၃ 

၆.၃ 

၁၃၂.၈ 

၃၁.၇ 

၁၄.၃ 

၅.၄ 

၈.၁ 

၄  

 

 

အသာေးတင်ထိုတ ်ိုပ်မှုနငှ့်် 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

၅၅၂၉၀၀၄.၅ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၇.ဝ 

 

၆၂၁၃၉၇၆.၇ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၁၂.၄ 
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 န်ို့သတ ်

ပ ေးတ  (၂) 

မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေး၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် လေသနတရစ မံ  န်ေးအရ 

 ဏ္ဍက  ေးမျာေးအ  ို ် အသာေးတငထ်ိုတ် ိုပ်မှုနှင့်် ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေးရည်မှန်ေးချ ် 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ၊် ပံိုမနှ်လ ေးနှုန်ေးမျာေးအရ) 

  တန်  ိုေး( ျပ်သန်ေး) 

 န်ို့သတ ်

အ 

မှတ ်

စဉ် 

 ဏ္ဍက  ေး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နစှ ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ ်

(လေသနတရစ မံ  န်ေး) (လေသနတရစ မံ  န်ေး) 

တန်ဖ ုေး 
ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 
တန်ဖ ုေး 

ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

တ ုေးတ ်မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

ထိုတ် ိုပ်မှုတန်  ိုေး 

လယ်ယ  

သ ေးင ေး 

သစ်လတ  

စ မ်ေးအင ်

သတတ နှင့်် တ ငေ်း   ပ်စစည်ေး 

စ ်မှုလ ်မှု 

လျှပ်စစဓ် တအ် ေး 

လဆ  ်လုပမ်ှု 

၃၀၈၀၅၃၂.၈ 

၁၂၁၅၈၇၂.၂ 

၂၀၇၁၃၃.၇ 

၄၂၅၇.၁ 

၃၅၂.၈ 

၅၇၅၆၀.၃ 

၁၂၅၆၅၀၆.၉ 

၆၉၂၆၇.၅ 

၂၆၉၅၈၂.၃ 

၅၅.၇ 

၂၂.ဝ 

၃.၇ 

ဝ.၁ 

ဝ.ဝ 

၁.ဝ 

၂၂.၇ 

၁.၃ 

၄.၉ 

၅.၆ 

၁.၇ 

၆.၃ 

-၂.၇ 

၄၂.၈ 

၃၆.၃ 

၉.၅ 

၉.၇ 

ဝ.၃ 

၃၃၁၈၄၄၁.၉ 

၁၁၇၉၇၀၄.၄ 

၂၂၆၅၁၁.၅ 

၃၈၉၄.၄ 

၂၄၇.ဝ 

၆၉၉၇၀.၃ 

၁၄၀၁၂၃၀.၇ 

၈၄၇၇၈.၆ 

၃၅၂၁၀၅.ဝ 

၅၃.၄ 

၁၉.ဝ 

၃.၆ 

ဝ.၁ 

ဝ.ဝ 

၁.၁ 

၂၂.၅ 

၁.၄ 

၅.၇ 

၇.၇ 

-၃.ဝ 

၉.၄ 

-၈.၅ 

-၃၀.ဝ 

၂၁.၆ 

၁၁.၅ 

၂၂.၄ 

၃၀.၆ 

၂ 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

ပ ုို့လဆ င်လရေး 

ဆ ်သ ယ်လရေး 

လင လရေးလ  ေးလရေး 

လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

ငှ ေးရမေ်းခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

၁၄၄၁၃၁၉.၃ 

၁၀၃၀၉၀၆.၇ 

၂၁၀၉၃၉.၃ 

၁၁၂၇၈.၂ 

၇၂၈၅၈.၄ 

၁၁၅၃၃၆.၇ 

၂၆.၁ 

၁၈.၇ 

၃.၈ 

ဝ.၂ 

၁.၃ 

၂.၁ 

၁၀.၈ 

၃.၅ 

၅၁.၂ 

၁၀၆.၄ 

၂၉.၉ 

၁၁.၄ 

၁၈၀၆၉၅၀.၇ 

၁၀၉၆၂၂၈.ဝ 

၄၉၁၀၆၂.၁ 

၁၄၈၅၀.၃ 

၈၃၂၈၁.၂ 

၁၂၁၅၂၉.၁ 

၂၉.၁ 

၁၇.၇ 

၇.၉ 

ဝ.၂ 

၁.၃ 

၂.ဝ 

၂၅.၄ 

၆.၃ 

၁၃၂.၈ 

၃၁.၇ 

၁၄.၃ 

၅.၄ 

၃   ိုန်သ ယ်မှု ၁၀၀၇၁၅၂.၄ ၁၈.၂ ၅.၉ ၁၀၈၈၅၈၄.၁ ၁၇.၅ ၈.၁ 

၄  

 

 

အသာေးတင်ထိုတ ်ိုပ်မှုနငှ့်် 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

၅၅၂၉၀၀၄.၅ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၇.ဝ 

 

၆၂၁၃၉၇၆.၇ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၁၂.၄ 
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 န်ို့သတ ်

ပ ေးတ  (၃) 

မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေး၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် လေသနတရစ မံ  န်ေးအရ 

 ဏ္ဍက  ေးမျာေးအ  ို ် အသာေးတငထ်ိုတ် ိုပ်မှုနှင့်် ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေးရည်မှန်ေးချ ် 

(နှစ်အ  ို ်လ ေးနှုန်ေးမျာေးအရ) 
  တန်  ိုေး( ျပ်သန်ေး) 

 န်ို့သတ ်

 

အ 

မှတ ်

စဉ် 

 ဏ္ဍက  ေး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နစှ ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ ်

(လေသနတရစ မံ  န်ေး) (လေသနတရစ မံ  န်ေး) 

တန်ဖ ုေး 
ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

လပပ ငေ်းလ မှုနှု

န်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

တန်ဖ ုေး 
ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

လပပ ငေ်းလ မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁ 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 ယ်ယာ ဏ္ဍက  ေး 

လယ်ယ  

သ ေးင ေး 

သစ်လတ  

၁၅၉၁၇၅၂.ဝ 

၁၃၅၈၉၅၉.ဝ 

၂၂၈၁၄၃.၁ 

၄၆၄၉.၉ 

၂၆.၁ 

၂၂.၃ 

၃.၇ 

ဝ.၁ 

၆.၂ 

၅.၆ 

၁၀.၃ 

ဝ.၁ 

၁၆၃၈၆၆၃.၉ 

၁၃၇၉၂၀၀.၁ 

၂၅၅၁၃၂.၅ 

၄၃၃၁.၃ 

၂၄.၂ 

၂၀.၃ 

၃.၈ 

ဝ.၁ 

၂.၉ 

၁.၅ 

၁၁.၈ 

-၆.၉ 

၂ 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

စ ်မှု ဏ္ဍက  ေး 

စ မ်ေးအင ်

သတတ နှင့်် တ ငေ်း   ပ်စစည်ေး 

စ ်မှုလ ်မှု 

လျှပ်စစဓ် တအ် ေး 

လဆ  ်လုပမ်ှု 

၁၈၆၂၁၀၁.၇ 

၃၅၆.၄ 

၆၂၇၀၁.၆ 

၁၄၀၃၄၅၄.၃ 

၉၄၁၇၂.၁ 

၃၀၁၄၁၇.၃ 

၃၀.၄ 

ဝ.ဝ 

၁.ဝ 

၂၃.ဝ 

၁.၅ 

၄.၉ 

၁၂.၂ 

၄၂.၈ 

၃၆.၃ 

၁၃.၉ 

၂.၂ 

၄.၁ 

၂၂၂၇၉၅၄.၉ 

၂၄၉.၅ 

၉၄၀၇၂.၉ 

၁၅၇၆၈၇၆.၈ 

၁၂၇၁၅၇.၆ 

၄၂၉၅၉၈.၁ 

၃၂.၈ 

ဝ.ဝ 

၁.၄ 

၂၃.၂ 

၁.၉ 

၆.၃ 

၁၉.၆ 

-၃၀.ဝ 

၅၀.ဝ 

၁၂.၄ 

၃၅.ဝ 

၄၂.၅ 

၃ 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

ဝန်လဆာင်မှု ဏ္ဍက  ေး 

ပ ုို့လဆ င်လရေး 

ဆ ်သ ယ်လရေး 

လင လရေးလ  ေးလရေး 

လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

ငှ ေးရမေ်းခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

 ုန်သ ယ်မှု 

၂၆၅၆၀၉၆.၈ 

၁၁၆၇၀၄၃.၁ 

၇၇၆၅၉.၂ 

၈၇၃၉.၅ 

၈၆၃၂၂.၆ 

၁၂၉၇၅၈.၈ 

၁၁၈၆၅၇၃.၆ 

၄၃.၅ 

၁၉.၁ 

၁.၃ 

ဝ.၂ 

၁.၄ 

၂.၁ 

၁၉.၄ 

၈.၉ 

၆.၇ 

-၂၈.၈ 

၆၈.၄ 

၅၃.၉ 

၁၅.၈ 

၁၁.၇ 

၂၉၁၉၄၆၆.၈ 

၁၂၄၃၃၃၄.ဝ 

၇၈၉၆၉.၂ 

၁၁၅၀၇.၄ 

၁၀၉၇၁၄.၆ 

၁၄၈၉၉၄.၆ 

၁၃၂၆၉၄၇.ဝ 

၄၃.ဝ 

၁၈.၃ 

၁.၂ 

ဝ.၂ 

၁.၆ 

၂.၂ 

၁၉.၅ 

၉.၉ 

၆.၅ 

၁.၇ 

၃၁.၇ 

၂၇.၁ 

၁၄.၈ 

၁၁.၈ 

၄  

 

 

အသာေးတင်ထိုတ ်ိုပ်မှုနငှ့်် 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

၆၁၀၉၉၅၀.၅ ၁၀၀.ဝ ၉.၂ ၆၇၈၆၀၈၅.၆ ၁၀၀.ဝ ၁၁.၁ 
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 န်ို့သတ ်

ပ ေးတ  (၄) 

မနတလ ေးတ ိုင်ေးလေသက  ေး၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် လေသနတရစ မံ  န်ေးအရ 

 ဏ္ဍက  ေးမျာေးအ  ို ် အသာေးတငထ်ိုတ် ိုပ်မှုနှင့်် ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေးရည်မှန်ေးချ ် 

(နှစ်အ  ို ်လ ေးနှုန်ေးမျာေးအရ) 

  တန်  ိုေး( ျပ်သန်ေး) 

 

 န်ို့သတ ်

အ 

မှတ ်

စဉ် 

 ဏ္ဍက  ေး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍ နစှ ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍ နှစ ်

(လေသနတရစ မံ  န်ေး) (လေသနတရစ မံ  န်ေး) 

တန်ဖ ုေး 
ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

လပပ ငေ်းလ မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 
တန်ဖ ုေး 

ပ ဝင်မှုအချ   ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

လပပ ငေ်းလ မှုနှုန်ေး 

(ရ ခ ုင်နှုန်ေး) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

ထိုတ် ိုပ်မှုတန်  ိုေး 

လယ်ယ  

သ ေးင ေး 

သစ်လတ  

စ မ်ေးအင ်

သတတ နှင့်် တ ငေ်း   ပ်စစည်ေး 

စ ်မှုလ ်မှု 

လျှပ်စစဓ် တအ် ေး 

လဆ  ်လုပမ်ှု 

၃၄၅၃၈၅၃.၇ 

၁၃၅၈၉၅၉.ဝ 

၂၂၈၁၄၃.၁ 

၄၆၄၉.၉ 

၃၅၆.၄ 

၆၂၇၀၁.၆ 

၁၄၀၃၄၅၄.၃ 

၉၄၁၇၂.၁ 

၃၀၁၄၁၇.၃ 

၅၆.၅ 

၂၂.၃ 

၃.၇ 

ဝ.၁ 

ဝ.ဝ 

၁.ဝ 

၂၃.ဝ 

၁.၅ 

၄.၉ 

၁၀.၂ 

၃.၈ 

၉.၃ 

၁.၅ 

-၄၆.၆ 

၈.၇ 

၁၅.၉ 

၃၈.၈ 

၁၁.၄ 

၃၈၆၆၆၁၈.၈ 

၁၃၇၉၂၀၀.၁ 

၂၅၅၁၃၂.၅ 

၄၃၃၁.၃ 

၂၄၉.၅ 

၉၄၀၇၂.၉ 

၁၅၇၆၈၇၆.၈ 

၁၂၇၁၅၇.၆ 

၄၂၉၅၉၈.၁ 

၅၇.ဝ 

၂၀.၃ 

၃.၈ 

ဝ.၁ 

ဝ.ဝ 

၁.၄ 

၂၃.၂ 

၁.၉ 

၆.၃ 

၁၂.ဝ 

၁.၅ 

၁၁.၈ 

-၆.၉ 

-၃၀.ဝ 

၅၀.ဝ 

၁၂.၄ 

၃၅.ဝ 

၄၂.၅ 

၂ 

 

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

ပ ုို့လဆ င်လရေး 

ဆ ်သ ယ်လရေး 

လင လရေးလ  ေးလရေး 

လ မှုလရေးနှင့်် စ မံခန်ို့ခ  လရေး 

ငှ ေးရမေ်းခနှင့်် အပခ ေးဝန်လဆ င်မှု 

၁၄၆၉၅၂၃.၂ 

၁၁၆၇၀၄၃.၁ 

၇၇၆၅၉.၂ 

၈၇၃၉.၅ 

၈၆၃၂၂.၆ 

၁၂၉၇၅၈.၈ 

၂၄.၁ 

၁၉.၁ 

၁.၃ 

ဝ.၂ 

၁.၄ 

၂.၁ 

၁၂.၃ 

၉.၂ 

၅၉.၈ 

၂.၅ 

ဝ.၂ 

၁၈.၅ 

၁၅၉၂၅၁၉.၈ 

၁၂၄၃၃၃၄.ဝ 

၇၈၉၆၉.၂ 

၁၁၅၀၇.၄ 

၁၀၉၇၁၄.၆ 

၁၄၈၉၉၄.၆ 

၂၃.၅ 

၁၈.၃ 

၁.၂ 

ဝ.၂ 

၁.၆ 

၂.၂ 

၈.၄ 

၆.၅ 

၁.၇ 

၃၁.၇ 

၂၇.၁ 

၁၄.၈ 

၃   ိုန်သ ယ်မှု ၁၁၈၆၅၇၃.၆ ၁၉.၄ ၁၁.၁ ၁၃၂၆၉၄၇.ဝ ၁၉.၅ ၁၁.၈ 

၄  

 

အသာေးတင်ထိုတ ်ိုပ်မှုနငှ့်် 

ဝန်လဆာင်မှုတန်  ိုေး 

၆၁၀၉၉၅၀.၅ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၁၀.၉ 

 

၆၇၈၆၀၈၅.၆ 

 

၁၀၀.ဝ 

 

၁၁.၁ 

 


