၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးစမ
ီ ံကိနျိုး် ဥပဒေ
(၂၀၂၀ ပြညန
့် ှစ့်၊ ပြည့်ထ

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်ဥြထေအမှတ့် ၁၅။)

၁၃၈၂ ခုန ှစ့် ၊ ဝါထခါင့်လ ဆန့််း ၈ ရက့်
(၂၀၂၀ ပြညန
့် ှစ့်၊ ဩဂုတ့်လ ၂၆ ရက့်)
နိေါန်ျိုး
န ုင့်ငံထတော့်၏ လူမှုစီးပ ီးရ ီးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖဖ ီးတီးတက် ရ ီးနှင ့် ပြည့်သူက ုဗဟ ုပြြု၍
အော်းလံု်းြါဝင့်နုငထ
့် သော ထရရှည့်ဖွံ့ံ ဖဖြု်းတု်းတက့်မှုရရှထစရန့် ရည့်ရွယ့်၍ ချမှတ့်

ော်းသည့် နုငင
့် ထ
ံ တော့်၏

စ်းြော်းထရ်းမူဝါေမျော်း၊ ပမန့်မောနုင့်ငံ၏ ထရရှည့်တည့်တခ
ံ ုင့်ဖမြဲဖြ်း ဟန့်ချက့်ညထသော ဖွံ့ံ ဖဖြု်းတ်းု တက့်မှု စမံကန့််းြါ
ြန့််းတုင့်မျော်း၊ မဟောဗျျူဟောမျော်း၊ လုြ့်ငန့််းစဉ့်မျော်းနှင့်အည စနစ့်တကျ အထကောင့်အ
အလုို့ငောှ ပပည်ရ

ည့်ထဖော့်နုင့်ရန့်

င်စလွှတ်ရတ ်သည် ဤဥပရေက ပပဋ္ဌ န်ီးလက်သည်။
အခန်ျိုး(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခခင်ျိုးနှင် အဓိပပာယ်ဒ ာ်ခပခ က်

၁။

(က) ဤဥပရေက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အမ ီးသ ီးစမကန်ီးဥပရေဟ ရ ေါ်တင်ရစ မည်။
(

) ဤဥပရေသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ် အတ က် ၂၀၂၀ ပပည်နှစ် ၊ ရအ က်တဘ လ
(၁) က်ရနေ့မှ စတင် အ ဏ တည်ရစ မည်။

၂။

ဤဥပရေသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်အတက် အမ ီးသ ီးစမကန်ီးဥပရေပဖစ်သည်။

၃။

ဤဥပရေတင်ပါ ှရသ ရအ က်ပါစက ီး ပ်မ ီးသည် ရဖ ပ် ပပါအတင်ီး အဓပပ ယ်သက်ရ

က်

ရစ မည်(က) အမ ိ ျိုးသ ျိုးစီမံကိနျိုး ဆသည်မှ တစ်မ ီးသ ီးလီး၏ လူမှုစီးပ ီးရ ီးတစ် ပ်လီးအတက်
ပဖစ်ရစ၊ ပပည်ရ

င်စဝန်ကကီးဌ န/ကဏ္ဍအလက်ပဖစ်ရစ၊ တင်ီးရေသကကီးနှင်ပပည်နယ်

အလက်ပဖစ်ရစ သတ်မှတ်
မည်ဆသည် ပပည်ရ

ီးသည် အ န် က လအတ င်ီး မည်ရ ွံ့ မည်မျှ တီးတက်

င်စအစီး အဖွံ့၏ ည်မှန်ီး က်မ ီးနှင် လပ်ငန်ီးအစအစဉ်မ ီး

ပဖစ်သည်။ အမ ီးသ ီးစမကန်ီးမ ီး၌ ကဏ္ဍအလက်ပဖစ်ရစ၊ ရေသအလက်ပဖစ်ရစ ဝရသသပပ
ရ ီးဆ မှတ်ရသ လူူ့စမ်ီးအ ီးအ င်ီးအပမစ် ဖွံ့ဖဖ ီးတီးတက်ရ ီးစမကန်ီး၊ စက်မဇ
ှု န်မ ီးနှင်
အ

ူီးစီးပ ီးရ ီးဇန်စမကန်ီးမ ီး၊ စက်မဖ
ှု ွံ့ဖဖ ီးတီးတက်ရ ီးစမကန်ီး၊ ရ တ်မစက်ပ ီးရ ီး

နည်ီးပည ကအရပ

ရသ စက်မှုလယ်ယ ကဏ္ဍဖွံ့ဖဖ ီးတီးတက်ရ ီးစမကန်ီး ၊

င်ီး နှီး

ပမ ပ်နှမှုဖွံ့ဖဖ ီးရ ီးစမကန်ီး၊ ဖမ ွံ့ပပဖွံ့ဖဖ ီးတီးတက်ရ ီးနှင် ရက ီးလက်ရေသဖွံ့ဖဖ ီးရ ီးစမကန်ီး၊
နယ်စပ်ရေသဖွံ့ဖဖ ီးရ ီးစမကန်ီးစသည် ဖွံ့ဖဖ ီးတီးတက်ရ ီးစမကန်ီးမ ီး ဘက်စဆက်စပ်
အက ီးဝင်သည်ဟ မှတ်ယူ မည်။
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(

) စီမံကိန်ျိုးရည်မှန်ျိုးခ က် ဆုသည့်မှော သတ့်မှတ့်ကောလအတင့််း စ်းြော်းထရ်းတစ့်ရြ့်လံု်းအတက့်
ပဖစ့်ထစ၊ ကဏ္ဍအလ ုက့်ပဖစ့်ထစ၊ တုင့််းထေသကက်းနှင ့် ပြည့်နယ့်အလ ုက့်ပဖစ့်ထစ မည့်ထရွွံ့
မည့်မျှ ဖံွံ့ဖဖြု်းတု်းတက့်ထစရမည့်ဟု ရည့်မှန့််းလျော

ော်းချက့်မျော်း ပဖစ့်သည့်။

( ဂ ) ဘဏ္ဍ နှစ ဆသည်မှ ရအ က်တဘ လ(၁) က်ရနေ့မှ စက်တင်ဘ လ(၃၀) က်ရနေ့အ
က လပဖစ်သည်။
(ဃ) နှစကုနခနမှနျိုးခ ခ ဆသည်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ့် ြ မ(၆)လြတ့် အထကောင့်အ ည့်
ထဖော့်နုင့်မှုနှင့် ေုတယ(၆)လြတ့် အထကောင့်အ ည့်ထဖော့်နုင့်မည့်အထပခအထနတက
ုို့ ု ထြါင့််းစြ့်
ခနို့့်မှန့််း

ော်းပခင့််းပဖစ့်သည့်။

( င ) ပံု မှ န ခစ ျိုးနှု နျိုး ဆ သည် မှ အရပ

နှ စ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍ နှ စ် တ င် ပဖစ် ရပေါ်ရသ

က န် ပ စစ ည်ီး နှ င် ဝန်ရဆ င်မှုမျော်း၏ ရစ ီးနှုန်ီးပဖစ်သည်။
( စ ) နှ စ အလို က ခစ ျိုးနှု နျိုး ဆ သည် မှ သက် ဆ င်

ဘဏ္ဍ ရ ီးနှ စ် အ လ က် ပဖစ် ရပေါ်ရသ

ကန်ပစစည်ီးနှင် ဝန်ရဆ င်မှုမျော်း၏ ရစ ီးနှုန်ီးပဖစ်သည်။
(ဆ) သကဆိုငရ ဌ နနှငအဖွဲ့အစညျိုးမ ျိုး ဆသည်မှ အမ ီးသ ီးစမကန်ီးက အရက င်အ ည်
ရဖ ရ
် ဆ င် က်သည် သက်ဆင်

ပပည်ရ

င်စအဆင် အဖွံ့အစည်ီးမ ီး၊ ပပည်ရ

င်စ

ဝန်ကကီးဌ နမ ီး၊ တင်ီးရေသကကီး သမ
ေ့ ဟတ် ပပည်နယ်အစီး အဖွံ့မ ီး၊ ကယ်ပင်အပ် ပ်
င် တင်ီးနှင် ရေသဦီးစီးအဖွံ့မ ီး၊ စည်ပင်သ ယ ရ ီးရက ်မတမ ီးက ဆသည်။
အခန်ျိုး(၂)
စီမံကိန်ျိုးရည်မှန်ျိုးခ က်မ ာျိုး
၄။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အမျြု်းသော်းစမံကန့််း၏ အထရ်းကက်းသည့် ရည့်မှန့််းချက့်မျော်းမှော ထအောက့်ြါ

အတုင်း့် ပဖစ့်သည့်(က) စစရပါင်ီးပပည်တင်ီး

တ်လပ်မှုနှင် ဝန်ရဆ င်မှုတန်ဖီး(GDP)ကု ြံုမှန့်ရ ီးနှုန်ီးအ ၆.၀

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
(

) ကဏ္ဍအလက် တီးတက်မှုနှုန်ီးမ ီးမှ ပမှန်ရစ ီးနှုန်ီးအ (၁)

လယ်ယ ကဏ္ဍတင် ၂.၂

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

(၂)

သ ီးငါီးကဏ္ဍတင် ၃.၄

(၃)

သစ်ရတ ကဏ္ဍတင် ၁၁.၀

(၄)

စမ်ီးအင်ကဏ္ဍတင် ၀.၃

(၅)

သတတ နှငတ
် င်ီး

(၆)

စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတင် ၇.၁

(၇)

လျှပစ
် စ်ဓ တ်အ ီးကဏ္ဍတင် ၁၂.၇

(၈)

ရဆ က်လပ်မှုကဏ္ဍတင် ၆.၈

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
င်နှုန်ီး ရလ နည်ီးပဖစ်ရပေါ် န်၊
င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

က်ပစစည်ီးကဏ္ဍတင် ၂.၁

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
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(၉)

ပရ
ေ့ ဆ င်ရ ီးကဏ္ဍတင် ၇.၉

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

(၁၀) ဆက်သယ်ရ ီးကဏ္ဍတင် ၉.၁

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

(၁၁) ရငရ ီးရ ကီးရ ီးကဏ္ဍတင် ၈.၆

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

(၁၂) လူမှုရ ီးနှငစ
် မ န်ေ့ ရ ီးကဏ္ဍတင် ၃.၈
(၁၃) အပ

ီးဝန်ရဆ င်မှုကဏ္ဍတင် ၉.၃

(၁၄) ကန်သယ်မှုကဏ္ဍတင် ၇.၁

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊
င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

င်နှုန်ီး တီးတက် န်၊

( ဂ ) တင်ီးရေသကကီးနှင်ပပည်နယ်အလက် တီးတက်မှုနှုန်ီးမ ီးမှ ပမှန်ရ ီးနှုန်ီးအ (၁)

ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၄.၆ ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၂)

ကယာ်းပြည်နယ်တွင် 5.၇ ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၃)

ကရင်ပြည်နယ်တွင် 5.0 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၄)

ချင််းပြည်နယ်တွင် 4.0 ရာခိုင်နှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၅)

စစ်ကိုင််းတိုင််းဒေသကက်းတွင် 7.၂ ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၆)

တနသသာရတိုင်း် ဒေသကက်းတွင် 3.0 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၇)

ြဲခ်းတိုင််းဒေသကက်းတွင် 6.1 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၈)

မဒကွ်းတိုင််းဒေသကက်းတွင် 7.၇ ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၉)

မနတဒ

်းတိုင််းဒေသကက်းတွင် 4.၆ ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊

(၁၀) မွန်ပြည်နယ်တွင် 5.6 ရာခိုင်နှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(၁၁) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် 4.5 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(၁၂) ရန်ကိုန်တိုင််းဒေသကက်းတွင် 7.4 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(၁၃) ရှမ််းပြည်နယ်တွင် 4.9 ရာခိုင်နှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(၁၄) ဧရာဝတတိုင််းဒေသကက်းတွင် 4.7 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(၁၅) ဒနပြည်ဒတာ်ဒကာင်စနယ်ဒပမတွင် 7.2 ရာခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်ရန်၊
(ဃ) စစရပါင်ီးပပည်တ င်ီး

တ်လပ်မှုနှင် ဝန်ရဆ င်မှုတ န်ဖီးတ င် နှစ်အလက် ရ ီးနှုနီး် အ

လယ်ယ ကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအ ီးအစ ီးက ၂၀.၆

င်နှုန်ီးမှ ၁၉.၈

လည်ီးရက င်ီး၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအ ီးအစ ီးက ၃၈.၇

င်နှုန်ီးသေ့

င်နှုန်ီး မှ ၃၉.၃

င်နှုန်ီးသေ့လည်ီးရက င်ီး၊ ဝန်ရဆ င်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအ ီးအစ ီးက ၄၀.၇
င်နှုန်ီးမှ ၄၀.၉

င်နှုန်ီးသလ
ေ့ ည်ီးရက င်ီး အသီးသီး ပဖစ်ရပေါ်ရစ န်၊

( င ) နှစ့် အ လ ုက ့် ရ ီးနှု န်ီး အ

စစရပါင်ီး စ ီးသီးမှု တ န် ဖီးက က ပ် ၉၀,၂၈၂.၄ ဘ လ ယ

ပဖစ်ရပေါ်ရစ န်၊
( စ ) နှစ်အလက် ရ ီးနှုနီး် အ
အ ီးပဖင် ၂၇.၂၆

စစရပါင်ီး င်ီး နှီးပမ ပ်နှမှုတ င် နင်ငပ င်အ န်ီး မှ အ ီးအစ ီး

င်နှုနီး် ၊ သမဝါယမပင်အ န်ီးမှ အ ီးအစ ီးအ ီးပဖင် ၀.၀၁

ပဂဂလကပင်အ န်ီးမှ အ ီးအစ ီးအ ီးပဖင် ၇၂.၇၃

င်နှုန်ီး င်ီးနှီးပမ ပ်နှ န်၊

င်နှုန်ီး၊
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(ဆ)

နှစ်အလက်ရ ီးနှုန်ီးအ ပပည်ပပက
ေ့ န်က အရမ ကန်ရေေါ်လ ၁၆,၂၀၀.၀ သန်ီး တင်ပေ့
န်နှင် ပပည်ပသင်ီးကန်က အရမ ကန်ရေေါ်လ ၁၈,၅၀၀.၀ သန်ီး တင်သင်ီး န်၊

( ဇ ) လူတစ်ဦီးစ၏ ပ မ်ီးမျှ တ်လပ်မန
ှု ှင် ဝန်ရဆ င်မှုတန်ဖီး (Per Capita GDP) က နှစ်အလက်
ရ ီးနှုန်ီးအ က ပ် ၂,၀၉၇,၁၈၇ မှ က ပ် ၂,၂၈၄,၉၇၀ သေ့ ပဖစ်ရပေါ်လ

န်။

အခန်ျိုး(၃)
အဒ
၅။

ွေဒ

ွေ

သက့်ဆုငရ
့် ောဌောနနှင့် အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် ြူ်းတ(ြဲ ၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆) နှင့် (၇) တတ
ုို့ င့်

ထဖော့်ပြ

ော်းထသော စမံကန့််းရည့်မှန့််းချက့်မျော်းကု အဆက့်အစြ့်မမ ထြါင့််းစြ့်ဖြဲွံ့စည့််း အထကောင့်အ

ထဖော့်ကကရန့်ပဖစ့်သည့်။ စမံကန့််းရည့်မှန့််းချက့်မျော်းကု အထကောင့်အ

ည့်

ည့်ထဖော့်ရန့် လအ
ု ြ့်ထသော လုြ့်ငန့််း

အစအစဉ့်မျော်းနှင့် ညွှန့်ကကော်းချက့်မျော်းကု ကဏ္ဍအလုက့်၊ ထေသအလုက့် အထသ်းစတ့်ထရ်းဆြဲထဆောင့်ရွက့်
နုငသ
့် ည့်။
၆။

သက့်ဆုင့်ရောဌောနနှင့် အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် စမံကန့််းမျော်း အထကောင့်အ ည့်ထဖော့်ထဆောင့်ရွက့်ရောတင့်

စမံကန့််းမျော်းအော်း ထလလောဆန့််းစစ့်၍ နုင့်ငံထတော့်နှင့် နုင့်ငံသော်းမျော်း အကျြု်းစ်းြော်းအတက့် အမှန့်တကယ့်
အကျြု်းပဖစ့်
ပဖစ့်
၇။

န့််းထစမည့် စမံကန့််းမျော်းအော်း ဆက့်လက့်အထကောင့်အ ည့်ထဖော့်ရမည့်။ သရ
ုို့ ောတင့် အကျြု်းစ်းြော်း

န့််းမှုမရှထသော စမံကန့််းမျော်းအော်း ပငင့််းြယ့်ပခင့််း၊ ဆုင့််းငံပခင့််း၊ ထလျှော၍ခငပ့် ြြုပခင့််းမျော်း ထဆောင့်ရွကရ
့် မည့်။
အမ ီးသ ီးစမကန်ီးက အရက င်အ

ည်ရဖ ရ
် ဆ င် က်ရောတင့် နုင့်ငံထတော့်မှ ချမှတ့်

စ်းြော်းထရ်းမူဝါေမျော်းနှင့်အည ချတ့်ဆက့်ထြါင့််းစြ့် ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်သည့်။

ော်းသည့်

ုို့အပြင့် ပမန့်မောနုင့်ငံ၏

ထရရှည့်တည့်တံခုင့်ဖမြဲဖြ်း ဟန့်ချက့်ညထသော ဖံွံ့ဖဖြု်းတု်းတက့်မှုစမံကန့််းြါ ြန့််းတုင့်မျော်း၊ မဟောဗျျူဟောမျော်း၊
လုြ့်ငန့််းစဉ့်မျော်းနှင့်အည ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
၈။

သက့်ဆုင့်ရောဌောနနှင့်အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် နုင့်ငံထတော့်နှင့် နုင့်ငံသော်းမျော်းအတက့် လက့်ငင့််း၊

ထရတုနှင့်ထရရှည့် အကျြု်းပဖစ့်

န့််းထစဖြ်း

ောဝရရှင့်သန့်ထစမည့် အမျြု်းသော်းဖံွံ့ဖဖြု်းတု်းတက့်ထရ်းစမံကန့််း

ပဖစ့်ထသော လူသော်းအရင့််းအပမစ့်မျော်း ဖံွံ့ဖဖြု်းထရ်းစမံကန့််းအတက့် ရင့််းနှ်းပမြုြ့်နှံမှုကုလည့််း အထလ်း

ော်း

ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
၉။

သက့်ဆုငရ
့် ောဌောနနှင့်အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် စမံကန့််းမျော်း တင့်ပြထဆောင့်ရွက့်ရောတင့် သတ့်မှတ့်
ော်းထသောအဂဂါရြ့်မျော်း၊ ဆန့််းစစ့်ချက့်မျော်း ပြည့်စံုမှသောလျှင့် ထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

၁၀။

အမျြု်းသော်းစမံကန့််းတင့် တုင့််းရင့််းသော်းစည့််းလံု်းညညတ့်ထရ်း၊ အမျြု်းသော်းစည့််းလံု်းညညတ့်ထရ်း၊

ပြည့်တင့််းဖငမ့််းချမ့််းထရ်းကု ထဖော့်ထဆောင့်ထသော စမံကန့််းမျော်း၊ တရော်းဥြထေစ်းု မု်းထရ်းနှင့် တည့်ဖငမ့်ထအ်းချမ့််းထရ်း
တက
ုို့ ု အထ ောက့်အကူပြြုထသော စမံကန့််းမျော်းနှင့် ပမန့်မောနုင့်ငံ၏ ထရရှည့်တည့်တံခုင့်ဖမြဲဖြ်း ဟန့်ချက့်ညထသော
ဖံွံ့ဖဖြု်းတု်းတက့်မှုစမံကန့််းြါ မဟောဗျျူဟောမျော်းကု အထကောင့်အ ည့်ထဖော့်ထဆောင့်ရွက့်မည့် မဟောဗျျူဟောထပမောက့်
စမံကန့််းမျော်းြါဝင့်ရမည့်။
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၁၁။

သက့်ဆုင့်ရောဌောနနှင့် အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် အမျြု်းသော်းစမံကန့််းတင့် နုင့်ငံြုင့်စ်းြော်းထရ်း လုြ့်ငန့််းမျော်း

အနက့် ြုဂဂလကလုြ့်ြုင့်ခင့်အပဖစ့် လွှြဲထပြောင့််းထြ်းသင့်ထသော စ်းြော်းထရ်းလုြ့်ငန့််းမျော်းကု နှစ့်အလုက့် လွှြဲထပြောင့််း
ထြ်းမည့် စမံကန့််းမျော်းအပဖစ့်
၁၂။

ည့်သင့််းထရ်းဆြဲရမည့်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ့်အတင့််း ထဆောင့်ရွက့်မည့် လုြ့်ငန့််းစမံကန့််းမျော်းသည့် ပဖစ့်ထပမောက့်နုင့်စမ့််း

ရှ မရှ၊ စ်းြော်းထရ်းအရ တက့်ထပခကုက့်မှု ရှ မရှ၊ ပြည့်သူမျော်းအတက့် အကျြု်း ရှ မရှ၊ ထေသ ဖံွံ့ဖဖြု်းထရ်းကု
အထ

ောက့်အကူ ပြြု မပြြု၊ ြတ့်ဝန့််းကျင့်ကု

ပြည့်ထ

ခုက့်မှု ရှ မရှ စသည့်တုို့ကု ဘက့်စံုထလလောဆန့််းစစ့်ဖြ်း

ောင့်စုအစု်းရအဖြဲွံ့၏ သထဘောတူခင့်ပြြုချက့်ပဖင့် ကောလတု ၅ နှစ့် စမံကန့််း၌

နှစ့်စဉ့်အမျြု်းသော်းစမံကန့််းတင့်

ည့်သင့််းထဖော့်ပြရမည့်။ ပြည့်ထ

ောင့်စုအစု်းရအဖွံ့ြဲ သည့် နုင့်ငထ
ံ တော့်၏

အကျြု်းစ်းြော်းအတက့် အထရ်းကက်းလုအြ့်ချက့်အရ ထဆောင့်ရွက့်ရသည့် အ
ဘဏ့်အတင့််း

ည့်သင့််းစစစ့်အတည့်ပြြု

ူ်းစမံကန့််းမျော်းနှင့် စမံကန့််း

ော်းသည့် ဗျျူဟောထပမောက့်စမံကန့််းမျော်းကု ကောလတု ၅ နှစ့်

စမံကန့််းတင့် မြါရှထသော့်လည့််း နှစ့်စဉ့်အမျြု်းသော်းစမံကန့််းတင့်
၁၃။

ည့်သင့််းထရ်းဆြဲဖြ်းမှ

ည့်သင့််းထဖော့်ပြခင့်ရှသည့်။

သက့်ဆ ုင့်ရောဌောနနှင့် အဖ ြဲွံ့အစည့််းမျော်းသည့် မ မတ ုို့ ထဆောင့်ရွက့်သည ့် လုြ့်ငန့််းစ မံကန့််းနှင ့်

လုြ့်ငန့််းမျော်းအတက့် လျော ော်းပခင့််း၊ အထကောင့်အ ည့်ထဖော့် ထဆောင့်ရွက့်ပခင့််း၊ စစစ့်သံု်းသြ့်ပခင့််း လုြ့်ငန့််းမျော်း
နှင့်စြ့်လျဉ့််း၍ သတ့်မှတ့်ချက့်မျော်းနှင့်အည ဖမြုွံ့နယ့်အဆင့်မှ စတင့်ဖြ်း စမံကန့််း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှင့် စက့်မှု
ဝန့်ကက်းဌောနအြါအဝင့် သက့်ဆုင့်ရောမြဲဆနဒနယ့်အသ်းသ်းမှ လွှတ့်ထတော့်ကုယ့်စော်းလှယ့်မျော်း၊ တောဝန့်ရှ
ြုဂဂြုလ့်၊ အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းနှင့် အပြည့်အဝြူ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။ ြူ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွက့်ရန့် ြျက့်ကက့်သည့်
ြုဂဂြုလ့်၊ ဌောန၊ အဖြဲွံ့အစည့််းမျော်းက ု တည့်ဆြဲဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ စည့််းမျဉ့််း၊ စည့််းကမ့််းမျော်းနှင့်အည
ထရောက့်စော အထရ်းယူထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
၁၄။

သက့်ဆုင့်ရောဌောနနှင့် အဖွံ့ြဲ အစည့််းမျော်းသည့် ဤဥြထေအရ

အမျြု်းသော်းစမံကန့််း ရင့််းနှ်းပမြုြ့်နှံမှုလျော
စမံကန့််းမျော်းနှင့် ရင့််းနှ်းပမြုြ့်နှံမှုလျော
အထကောင့်အ

ုတပ့် ြန့်သည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ့်

ော်းချက့်တင့်ြါရှသည့် နုင့်ငံြုင့်အခန့််း ထဆောင့်ရွက့်မည့် လုြ့်ငန့််း
ော်းချက့်တင့်ြါရှထသော ထဆောင့်ရွက့်မည့် လုြ့်ငန့််းစမံကန့််းမျော်းကု

ည့်ထဖော့်ထဆောင့်ရွက့်ရောတင့် တည့်ဆြဲဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ စည့််းမျဉ့််း၊ စည့််းကမ့််း၊ အမန့်ို့

ထကကော့်ပငောစော၊ အမန့်၊ို့ ညွှန့်ကကော်းချက့်၊ လုြ့်

ု်းံ လုြ့်နည့််းမျော်းနှင့်အညထဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

______________________________________________
ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထ
ံ တော့်ဖြဲွံ့စည့််းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွန့်ုြ့်လက့်မှတ့်ထရ်း

်းု သည့်။

(ြံ)ု ဝင့််းပမင့်
နုငင
့် ထ
ံ တော့်သမမတ
ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထ
ံ တော့်

