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(၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ပပည်ဒ ာငစု်လွှတဒ်တာ်ဥပဒေအမှတ ်၂၆။) 

၁၃၈၁ ခုနစ်ှ၊ ဒတာ်သလငျ်ိုးလဆန်ျိုး ၁၅ ရက ်

(၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ ၁၃ ရက်) 

နေိါနျ်ိုး 

နိိုငင်ဒံ ာ်၏ လူမှုစီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးနယ်ပယ်အသီျိုးသီျိုး ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးနငှ  ်ပပည်သူကိိုဗဟိိုပပ ၍ အာျိုးလံိုျိုးပါဝငန်ိိုငဒ်သာ 

ဒ ရှည်ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်မှု ရှိဒစ န ် ည်  ယ်၍ ခ မှ ်ထာျိုးသည ် နိိုငင်ဒံ ာ်၏ စီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးမူဝါေမ ာျိုး၊ ပမနမ်ာနိိုငင်၏ံ 

ဒ ရှည် ည် ံ ခိိုငဖ်မြဲဖပီျိုးဟနခ် က်ညီဒသာ ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်မှုစီမံကိနျ်ိုးပါ ပနျ်ိုး ိိုငမ် ာျိုး၊ မဟာဗ ျူဟာမ ာျိုး၊ 

လိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးနငှ အ်ညီ စနစ် က အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်နိိုင ်နအ်လိို  ငာှ ပပည်ဒထာငစ်ိုလွှ ်ဒ ာ်သည် ဤဥပဒေကိို 

ပပဋ္ဌာနျ်ိုးလိိုက်သည်။ 

 

အခန်ျိုး (၁) 

အမည်၊ စတငအ်ာဏာတည်ပခငျ်ိုးနငှ  ်အဓိပပာယ်ဒ ာ်ပပခ က ်

၁။ (က) ဤဥပဒေကိို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးဥပဒေဟို ဒခေါ်  င်ဒစ မည်။ 

(ခ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်အ  က ်၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ ဒအာက် ိိုဘာလ (၁)  က်ဒန  မှ စ င ်

အာဏာ ည်ဒစ မည။် 

၂။ ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်အ  က ်အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးဥပဒေပဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပဒေ  ငပ်ါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကာျိုး ပမ် ာျိုးသည် ဒဖာ်ပပပါအ ိိုငျ်ိုး အဓိပပာယ်သက်ဒ ာက်ဒစ မည်- 

(က) အမ ိ ျိုးသာျိုးစမီံကိန်ျိုး ဆိိုသည်မာှ  စမ် ိ ျိုးသာျိုးလံိုျိုး၏ လူမှုစီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုး စ် ပ်လံိုျိုးအ  က်ပဖစ်ဒစ၊ 

ပပည်ဒထာငစ်ိုဝနက်ကီျိုးဌာန/ ကဏ္ဍအလိိုက်ပဖစ်ဒစ၊  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုးနငှ  ်ပပည်နယ်အလိိုက်ပဖစ်ဒစ သ ်မှ ် 

ထာျိုးသည ်အခ ိနက်ာလအ  ငျ်ိုး မည်ဒ  ွံ့မည်မျှ  ိိုျိုး က် မည်ဆိိုသည ် ပပည်ဒထာငစ်ိုအစိိုျိုး အဖ ြဲွံ့၏ 

 ည်မှနျ်ိုးခ က်မ ာျိုးနငှ  ်လိုပ်ငနျ်ိုးအစီအစဉ်မ ာျိုးပဖစ်သည်။ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး၌ ကဏ္ဍအလိိုက်ပဖစ်ဒစ၊ 

ဒေသအလိိုက်ပဖစ်ဒစ ဝိဒသသပပ ဒ ျိုးဆ ြဲခ မှ ်ဒသာ လူ  စ မ်ျိုးအာျိုးအ ငျ်ိုးအပမစ် ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုး၊ 

စက်မှုဇိုနမ် ာျိုးနငှ  ်အထူျိုးစီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးဇိုနစ်ီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး၊ စကမ်ှုဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုး၊ ဒခ ်မီစိိုက်ပ ိ ျိုးဒ ျိုး 

နည်ျိုးပညာကိိုအဒပခခံဒသာ စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုး၊  ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှုဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုးဒ ျိုး စီမံကိနျ်ိုး၊ 

ဖမိ ွံ့ ပပဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးနငှ  ်ဒက ျိုးလက်ဒေသဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုးဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုး၊ နယ်စပ်ဒေသဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုးဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုး စသည ် 

ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုး စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး ဘက်စံိုဆက်စပ်အက ံ ျိုးဝငသ်ည်ဟို မှ ်ယူ မည်။ 
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(ခ) စီမံကိနျ်ိုးရည်မှနျ်ိုးခ က ်ဆိိုသည်မာှ သ ်မှ ်ကာလအ  ငျ်ိုး စီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုး စ် ပ်လံိုျိုးအ  က်ပဖစ်ဒစ၊ ကဏ္ဍ 

အလိိုက်ပဖစ်ဒစ၊  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုးနငှ  ်ပပည်နယ်အလိိုက်ပဖစ်ဒစ မည်ဒ  ွံ့မည်မျှဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒစ  မည်ဟို 

 ည်မှနျ်ိုးလ ာထာျိုးခ က်မ ာျိုးပဖစ်သည်။ 

(ဂ) ဘဏ္ဍာနစှ် ဆိိုသည်မှာ ဒအာက် ိိုဘာလ (၁)  က်ဒန  မှ စက် ငဘ်ာလ (၃၀)  က်ဒန  အထိ ကာလ ပဖစ်သည်။ 

(ဃ) နစှ်ကုန်ခန  ်မှန်ျိုးဒပခ ဆိိုသညမ်ှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှ် ပထမ(၆)လပ ် အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်နိိုငမ်ှု နငှ  ်

ေို ိယ(၆)လပ ် အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်နိိုငမ်ည ်အဒပခအဒန ိို  ကိို ဒပါငျ်ိုးစပ်ခန  မ်ှနျ်ိုးထာျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

(င) ပံုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုး ဆိိုသညမ်ှာ အဒပခခံနစှ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနစှ်  င ်ပဖစ်ဒပေါ်ဒသာ ကိုနပ်စစည်ျိုးနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ 

ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

(စ) နစှ်အလိုကဒ် ျိုးနှုနျ်ိုး ဆိိုသညမ်ှာ သက်ဆိိုင ်ာဘဏ္ဍာဒ ျိုးနစှ်အလိိုက် ပဖစ်ဒပေါ်ဒသာ ကိုနပ်စစည်ျိုးနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ 

ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

(ဆ) သက်ဆိငုရ်ာဌာနနငှ  ်အ   ွဲ့အစည်ျိုးမ ာျိုး ဆိိုသည်မာှ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကိို အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ် ဒဆာင ် က်သည ် 

သက်ဆိိုင ်ာပပည်ဒထာငစ်ိုအဆင အ်ဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုး၊ ပပည်ဒထာငစ်ိုဝနက်ကီျိုးဌာနမ ာျိုး၊  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး သိို  မဟို ် 

ပပည်နယ်အစိိုျိုး အဖ ြဲွံ့မ ာျိုး၊ ကိိုယ်ပိိုငအ်ိုပ်ခ  ပ်ခ င  ် ိိုငျ်ိုးနငှ  ်ဒေသဦျိုးစီျိုးအဖ ြဲွံ့မ ာျိုး၊ စည်ပငသ်ာယာဒ ျိုးဒကာ်မ ီမ ာျိုးကိို 

ဆိိုသည်။ 

 

အခန်ျိုး (၂) 

စီမံကိန်ျိုးရည်မှန်ျိုးခ ကမ် ာျိုး 

၄။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး၏ အဒ ျိုးကကီျိုးသည ်  ည်မှနျ်ိုးခ က်မ ာျိုးမှာ ဒအာက်ပါအ ိိုငျ်ိုး ပဖစ်သည်- 

(က) စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး (GDP) ကိို ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ  ၇.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး  ိိုျိုး က် န၊် 

(ခ) ကဏ္ဍအလိိုက်  ိိုျိုး က်မှုနှုနျ်ိုးမ ာျိုးမှာ ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ - 

(၁) လယ်ယာကဏ္ဍ  င ်၂.၃  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၂) သာျိုးငါျိုးကဏ္ဍ  င ်၂.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၃) သစ်ဒ ာကဏ္ဍ  င ်၉.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ဒလ ာ နည်ျိုးပဖစ်ဒပေါ် န၊် 

(၄) စ မ်ျိုးအငက်ဏ္ဍ  င ်၀.၅  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၅) သ တ  နငှ  ်  ငျ်ိုးထ က်ပစစည်ျိုးကဏ္ဍ  င ်၅.၂  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၆) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ  င ်၉.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၇) လျှပ်စစ်ဓာ ်အာျိုးကဏ္ဍ  င ်၇.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၈) ဒဆာက်လိုပမ်ှုကဏ္ဍ  င ်၉.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၉) ပိို  ဒဆာငဒ် ျိုးကဏ္ဍ  င ်၈.၂  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၀) ဆက်သ ယ်ဒ ျိုးကဏ္ဍ  င ်၉.၅  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 
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(၁၁) ဒင ဒ ျိုးဒ ကျိုးဒ ျိုးကဏ္ဍ  င ်၁၁.၃  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၂) လူမှုဒ ျိုးနငှ  ်စီမံခန  ခ် ြဲဒ ျိုးကဏ္ဍ  င ်၄.၂  ာခိိုငန်ှုန်ျိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၃) အပခာျိုးဝနဒ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍ  င ်၁၂.၈  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၄) ကိုနသ် ယ်မှုကဏ္ဍ  င ်၇.၇  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(ဂ)  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုးနငှ  ်ပပည်နယ်အလိိုက်  ိိုျိုး က်မှုနှုနျ်ိုးမ ာျိုးမှာ ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ - 

(၁) ကခ ငပ်ပည်နယ်  င ်၈.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၂) ကယာျိုးပပည်နယ်  င ်၄.၈  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၃) က ငပ်ပည်နယ်  င ်၇.၆  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၄) ခ ငျ်ိုးပပည်နယ်  င ်၇.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၅) စစ်ကိိုငျ်ိုး ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၇.၇  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၆)  နသသာ ီ ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၂.၅  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၇) ပြဲခူျိုး ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၆.၄  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၈) မဒက ျိုး ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၈.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၉) မနတဒလျိုး ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၆.၈  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၀) မ နပ်ပည်နယ်  င ်၆.၇  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၁)  ခိိုငပ်ပည်နယ်  င ်၄.၁  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၂)  နက်ိုန ်ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၈.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၃) ရှမ်ျိုးပပည်နယ်  င ်၅.၉  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(၁၄) ဧ ာဝ ီ ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုး  င ်၄.၈  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န်၊ 

(၁၅) ဒနပပည်ဒ ာ်ဒကာငစ်ီနယ်ဒပမ  င ်၉.၂  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး ိိုျိုး က် န၊် 

(ဃ) စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး  င ်နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ  လယ်ယာကဏ္ဍ ကကီျိုး၏ 

ပါဝငမ်ှုအခ ိ ျိုးအစာျိုးကိို ၂၁.၅  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးမှ ၂၀.၃  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးသိို  လည်ျိုးဒကာငျ်ိုး၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီျိုး၏ ပါဝငမ်ှု အခ ိ ျိုးစာျိုးကိို 

၃၈.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးမှ ၃၈.၇  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးသိို  လည်ျိုးဒကာငျ်ိုး၊ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍကကီျိုး၏ ပါဝငမ်ှုအခ ိ ျိုး အစာျိုးကိို ၄၀.၅ 

 ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးမှ ၄၁.၀  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုးသိို  လည်ျိုးဒကာငျ်ိုး အသီျိုးသီျိုးပဖစ်ဒပေါ်ဒစ န၊် 

(င) နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ  စိုစိုဒပါငျ်ိုးစာျိုးသံိုျိုးမှု နဖ်ိိုျိုးကိို က ပ် ၈၄,၃၄၇.၄ ဘီလီယံပဖစ်ဒပေါ်ဒစ န၊် 

(စ) နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ  စိုစိုဒပါငျ်ိုး ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှု  င ်နိိုငင်ပံိိုငအ်ခနျ်ိုးမှ အခ ိ ျိုးအစာျိုးအာျိုးပဖင  ်၂၆.၃၈  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး၊ 

သမဝါယမပိိုငအ်ခနျ်ိုးမှ အခ ိ ျိုးအစာျိုးအာျိုးပဖင  ်၀.၀၁  ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး၊ ပိုဂဂလိကပိိုငအ်ခနျ်ိုးမှ အခ ိ ျိုးအစာျိုး အာျိုးပဖင  ်၇၃.၆၁ 

 ာခိိုငန်ှုနျ်ိုး  ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှ ံန၊် 

(ဆ) နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ  ပပညပ်ပိို  ကိုနက်ိို အဒမ ိကနဒ်ေေါ်လာ ၁၅,၅၀၀.၀ သနျ်ိုး  ငပ်ိို   နန်ငှ  ်ပပည်ပ သ ငျ်ိုးကိုနက်ိို 

အဒမ ိကနဒ်ေေါ်လာ ၁၇,၅၀၀.၀ သနျ်ိုး  ငသ် ငျ်ိုး န၊် 
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(ဇ) လူ စ်ဦျိုးစီ၏ ပ မ်ျိုးမျှထို ်လိုပ်မှုနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး (Per Capita GDP) ကိို နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုး အ  က ပ် 

၁,၉၄၉,၇၃၀ မှ က ပ် ၂,၁၈၀,၇၅၅ သိို   ပဖစ်ဒပေါ်လာ န။် 

 

အခန်ျိုး (၃) 

အဒ  ဒ   

၅။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် ပူျိုး  ြဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆) နငှ  ်(၇)  ိို    င ်ဒဖာ်ပပထာျိုး ဒသာ 

စီမံကိနျ်ိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်မ ာျိုးကိို အဆက်အစပ်မိမ ိဒပါငျ်ိုးစပ်ဖ ြဲွံ့စည်ျိုးအဒကာငအ်ထည် ဒဖာ် က နပ်ဖစ်သည်။ 

စီမံကိနျ်ိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်မ ာျိုးကိို အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ် န ်လိိုအပ်ဒသာ လိုပ်ငနျ်ိုးအစီ အစဉ်မ ာျိုးနငှ  ်ညွှန ်ကာျိုးခ က်မ ာျိုးကိို 

ကဏ္ဍအလိိုက်၊ ဒေသအလိိုက်အဒသျိုးစိ ်ဒ ျိုးဆ ြဲဒဆာင ် က်နိိုငသ်ည်။ 

၆။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးအဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်ဒဆာင ် က် ာ  င် စမီံကိနျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး 

ဒလ လာဆနျ်ိုးစစ်၍ နိိုငင်ဒံ ာ်နငှ  ်နိိုငင်သံာျိုးမ ာျိုးအက ိ ျိုးစီျိုးပ ာျိုးအ  က် အမှန ်ကယ် အက ိ ျိုးပဖစ်ထ နျ်ိုးဒစမည ် 

စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး ဆက်လက်အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ် မည်။ သိို   ာ  င ်အက ိ ျိုးစီျိုးပ ာျိုး ပဖစ်ထ နျ်ိုးမှုမရှိဒသာ 

စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး ပငငျ်ိုးပယ်ပခငျ်ိုး၊ ဆိိုငျ်ိုးငံ ပခငျ်ိုး၊ ဒလျှာ ၍ခ င ပ်ပ ပခငျ်ိုးမ ာျိုးဒဆာင ် က် မည်။ 

၇။ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကိို အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်ဒဆာင ် က ်ာ  င ်နိိုငင်ဒံ ာ်မှခ မှ ်ထာျိုးသည ် စီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုး မူဝါေနငှ အ်ညီ 

ခ ိ ်ဆက်ဒပါငျ်ိုးစပ်ဒဆာင ် က် မည်ပဖစ်သည်။ ထိို  အပပင ်ပမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ဒ ရှည် ည် ံ  ခိိုငဖ်မြဲဖပီျိုး ဟနခ် က်ညီဒသာ 

ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်မှုစီမံကိနျ်ိုးပါ ပနျ်ိုး ိိုငမ် ာျိုး၊ မဟာဗ ျူဟာမ ာျိုး၊ လိုပ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးနငှ  ်အညီ ဒဆာင ် က် မည။် 

၈။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် နိိုငင်ဒံ ာ်နငှ  ်နိိုငင်သံာျိုးမ ာျိုးအ  က် လက်ငငျ်ိုး၊ ဒ  ိိုနငှ  ်

ဒ ရှည်အက ိ ျိုးပဖစ်ထ နျ်ိုးဒစဖပီျိုး ထာဝ ရှငသ်နဒ်စမည ် အမ ိ ျိုးသာျိုးဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်ဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုးပဖစ်ဒသာ လူသာျိုး 

အ ငျ်ိုးအပမစ်မ ာျိုး ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုးဒ ျိုးစီမံကိနျ်ိုးအ  က်  ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှုကိိုလည်ျိုး အဒလျိုးထာျိုးဒဆာင ် က်  မည်။ 

၉။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး  ငပ်ပဒဆာင ် က် ာ  င ်သ ်မှ ်ထာျိုးဒသာ အဂသါ ပ်မ ာျိုး၊ 

ဆနျ်ိုးစစ်ခ က်မ ာျိုးပပည ်စံိုမှသာလျှင ်ဒဆာင ် က် မည်။ 

၁၀။ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  င ် ိိုငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးစည်ျိုးလံိုျိုးညီည  ဒ် ျိုး၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစည်ျိုးလံိုျိုးညီည  ်ဒ ျိုး၊ 

ပပည်  ငျ်ိုးဖငမိ်ျိုးခ မ်ျိုးဒ ျိုးကိို ဒဖာ်ဒဆာငဒ်သာစီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး၊   ာျိုးဥပဒေစိိုျိုးမိိုျိုးဒ ျိုးနငှ  ် ည်ဖငမိ်ဒအျိုးခ မ်ျိုးဒ ျိုး  ိို  ကိို 

အဒထာက်အကူပပ ဒသာ စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ်ပမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ဒ ရှည် ည် ံ ခိိုငဖ်မြဲဖပီျိုး ဟနခ် က်ညီဒသာ 

ဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုး ိိုျိုး က်မှုစီမံကိနျ်ိုးပါ မဟာဗ ျူဟာမ ာျိုးကိို အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်ဒဆာင ် က်မည ် မဟာဗ ျူဟာဒပမာက် 

စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုး ပါဝင ်မည်။ 

၁၁။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  င ်နိိုငင်ပံိိုငစ်ီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး အနက် 

ပိုဂဂလိကလိုပ်ပိိုငခ် င အ်ပဖစ် လွှြဲဒပပာငျ်ိုးဒပျိုးသင ်ဒသာ စီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးလိုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးကိို နစှ်အလိိုက်လွှြဲဒပပာငျ်ိုးဒပျိုးမည ် 

စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးအပဖစ် ထည ်သ ငျ်ိုးဒ ျိုးဆ ြဲ မည်။ 
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၁၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်အ  ငျ်ိုးဒဆာင ် က်မည ် လိုပ်ငနျ်ိုးစမီံကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည် ပဖစ်ဒပမာက်နိိုငစ် မ်ျိုး ရိှ မရှိ၊ စီျိုးပ ာျိုးဒ ျိုးအ  

  က်ဒပခကိိုက်မှု ရိှ မရှိ၊ ပပည်သူမ ာျိုးအ  က် အက ိ ျိုး ရိှ မရှိ၊ ဒေသဖ ံွံ့ ဖဖိ ျိုးဒ ျိုးကိို အဒထာက်အကူ ပပ  မပပ ၊ 

ပ ်ဝနျ်ိုးက ငက်ိိုထိခိိုက်မှု ရိှ မရှိ စသည် ိို  ကိို ဘက်စံိုဒလ လာဆနျ်ိုးစစ်ဖပီျိုး ပပည်ဒထာငစ်ိုအစိိုျိုး အဖ ြဲွံ့၏ 

သဒဘာ ူခ င ပ်ပ ခ က်ပဖင  ်ကာလ ိို ၅ နစှ်စီမံကိနျ်ိုး၌ ထည ်သ ငျ်ိုးဒ ျိုးဆ ြဲဖပီျိုးမှ နစှ်စဉ်အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  င ်

ထည ်သ ငျ်ိုးဒဖာ်ပပ မည်။ ပပည်ဒထာငစ်ိုအစိိုျိုး အဖ ြဲွံ့သည် နိိုငင်ဒံ ာ်၏အက ိ ျိုး စီျိုးပ ာျိုးအ  က် အဒ ျိုးကကီျိုးလိိုအပ်ခ က်အ  

ဒဆာင ် က် သည ် အထူျိုးစီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ်စီမံကိနျ်ိုးဘဏအ်  ငျ်ိုး ထည ်သ ငျ်ိုးစိစစ်အ ည်ပပ ထာျိုးသည ် 

ဗ ျူဟာဒပမာက်စီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးကိို ကာလ ိို ၅ နစှ် စမီံကိနျ်ိုး  င ်မပါရှိဒသာ်လည်ျိုး နစှ်စဉ်အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  င ်

ထည ်သ ငျ်ိုးဒဖာ်ပပခ င ရိှ်သည်။ 

၁၃။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် မမိိ ိို  ဒဆာင ် က်သည ် လိုပ်ငနျ်ိုးစီမံကိနျ်ိုးနငှ  ်လိုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး အ  က် 

လ ာထာျိုးပခငျ်ိုး၊ အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်ဒဆာင ် က်ပခငျ်ိုး၊ စိစစ်သံိုျိုးသပ်ပခငျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျိုး၍ 

သ ်မှ ်ခ က်မ ာျိုးနငှ အ်ညီ ဖမိ ွံ့နယ်အဆင မ်ှစ ငဖ်ပီျိုး စီမံကိနျ်ိုးနငှ  ်ဘဏ္ဍာဒ ျိုးဝနက်ကီျိုးဌာနအပါအဝင ်

သက်ဆိိုင ်ာမြဲဆနဒနယ်အသီျိုးသီျိုးမှ လွှ ်ဒ ာ်ကိိုယ်စာျိုးလှယမ် ာျိုး၊  ာဝနရ်ှိပိုဂဂိ လ်၊ အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးနငှ  ်

အပပည ်အဝပူျိုးဒပါငျ်ိုးဒဆာင ် က် မည်။ ပူျိုးဒပါငျ်ိုးဒဆာင ် က ်နပ် က်က က်သည ် ပိုဂဂိ လ်၊ ဌာန၊ အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုး မ ာျိုးကိို 

 ည်ဆြဲဥပဒေ၊ နည်ျိုးဥပဒေ၊ စည်ျိုးမ ဉ်ျိုး၊ စည်ျိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ အ်ညီ ထိဒ ာက်စ ာအဒ ျိုးယူဒဆာင ် က်  မည်။ 

၁၄။ သက်ဆိိုင ်ာဌာနနငှ  ်အဖ ြဲွံ့အစည်ျိုးမ ာျိုးသည် ဤဥပဒေအ ထို ်ပပနသ်ည ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ ်

အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှု လ ာထာျိုးခ က်  ငပ်ါရှိသည ် နိိုငင်ပံိိုငအ်ခနျ်ိုးဒဆာင ် က်မည ် လိုပ်ငနျ်ိုး စီမကံိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ်

 ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှုလ ာထာျိုးခ က်  ငပ်ါရိှဒသာ ဒဆာင ် က်မည ်လိုပ်ငနျ်ိုးစီမံကိနျ်ိုးမ ာျိုးကိို 

အဒကာငအ်ထည်ဒဖာ်ဒဆာင ် က် ာ  င ် ည်ဆြဲဥပဒေ၊ နည်ျိုးဥပဒေ၊ စည်ျိုးမ ဉ်ျိုး၊ စည်ျိုးကမ်ျိုး၊ အမိန   ်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန  ၊် 

ညွှန ်ကာျိုးခ က်၊ လိုပ်ထံိုျိုးလိုပ်နည်ျိုးမ ာျိုးနငှ အ်ည ီဒဆာင ် က် မည်။ 

ပပည်ဒထာငစ်ိုသမမ ပမနမ်ာနိိုငင်ဒံ ာ် ဖ ြဲွံ့စည်ျိုးပံိုအဒပခခံဥပဒေအ  ကျွန်ိုပ်လက်မှ ်ဒ ျိုးထိိုျိုးသည်။ 

 

(ပံို)ဝငျ်ိုးပမင  ်

နိိုငင်ဒံ ာ်သမမ  

ပပည်ဒထာငစ်ိုသမမ ပမနမ်ာနိိုငင်ဒံ ာ် 

 

----- Attachment ----- 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 1 ] 01 ပူျိုး  ြဲ -၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကဏ္ဍကကီျိုးမ ာျိုးအလိိုက် 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ ဝ်နဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 2 ] 02 ပူျိုး  ြဲ -၂ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကဏ္ဍကကီျိုးမ ာျိုးအလိိုက် 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ ဝ်နဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 
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[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 3 ] 03 ပူျိုး  ြဲ -၃ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုးနငှ  ်ပပည်နယ်မ ာျိုး၏ 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ညမ်ှနျ်ိုးခ က် (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ ပံိုမှနဒ် ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 4 ] 04 ပူျိုး  ြဲ -၄ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကဏ္ဍကကီျိုးမ ာျိုးအလိိုက် 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ ဝ်နဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်( နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 5 ] 05 ပူျိုး  ြဲ -၅ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုးကဏ္ဍကကီျိုးမ ာျိုးအလိိုက် 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးပပည်  ငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ ဝ်နဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ည်မှနျ်ိုးခ က်(  နစှ်အလိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 6 ] 06 ပူျိုး  ြဲ -၆ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး  ိိုငျ်ိုးဒေသကကီျိုးနငှ  ်ပပည်နယ်မ ာျိုး၏ 

စိုစိုဒပါငျ်ိုးထို ်လိုပ်မှုနငှ  ်ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နဖ်ိိုျိုး ညမ်ှနျ်ိုးခ က် (နစှအ်လိိုက်ဒ ျိုးနှုနျ်ိုးအ ) 

[ ပူျိုး  ြဲဒဖာ်ပပဒသာ စာ ငျ်ိုး 7 ] 07 ပူျိုး  ြဲ -၇ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစီမံကိနျ်ိုး ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုအခနျ်ိုးအလိိုက် 

 ငျ်ိုးနှျီိုးပမ  ပ်နှမံှုလ ာထာျိုးခ က် 


