ြပည်ထထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံထတာ်
နိုင်ငံထတာ်စီမံအပ
ု ်ချုပ်ထရးထောင်စီ
၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်၊ အမျုးသားစီ
ိ
မံေိန်းဥပထဒ
(နိုင်ငဳေော်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေောင်စီ၊ ဥပေေအမှေ် ၂၁ /၂၀၂၂)
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ေေပါင်ဵလြပညဴ်ေေျာ် ၁၅ ရေ်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၃၁ ရေ်)
နိဒါန်း
နိုင်ငဳေော်၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵနယ်ပယ် အသီဵသီဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူေို ဗဟိုြပု၍
အာဵလုဳဵပါဝင်နိုင်ေသာ ေရရှည်ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်မှုရရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှေ်ထာဵသညဴ် နိုင်ငဳေော်၏
စီဵပွာဵေရဵမူဝါေမျာဵ၊ ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ် (၅) ရပ်၊ ဦဵေည်ချေ်(၉) ရပ်နှငဴ်အညီ စနစ်ေေျ အေောင်
အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ

နိုင်ငဳေော်စီမဳအပ
ု ်ချုပ်ေရဵေောင်စီသည်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမန်မာ

နိုင်ငဳေော်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေေ ပုေ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပေေေို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုေ်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ထဖာ်ြပချေ်
၁။

(ေ)

ဤဥပေေေို ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵဥပေေဟု ေခါ်ေွင်
ေစရမည်။

(ခ)

ဤဥပေေသည် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵအေွေ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊
ဧဖပီလ (၁) ရေ်ေန့မှ စေင်အာဏာေည်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေေသည် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အေွေ် အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵဥပေေြဖစ်သည်။

၃။

ဤဥပေေေွင်ပါရှိေသာ ေအာေ်ပါစောဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵအဓိပ္ပာယ်သေ်ေရာေ်

ေစရမည်(ေ) အမျုးသားစီ
ိ
မံေိန်း ဆိုသည်မှာ ေစ်မျုဵသာဵလု
ိ
ဳဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵေစ်ရပ်လုဳဵအေွေ်
ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵဌာန/ေဏ္ဍအလိုေ်ြဖစ်ေစ၊ ေိုင်ဵေေသကေီဵနှငဴ် ြပည်နယ်
အလိုေ်ြဖစ်ေစ သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ အချန်ိ ောလအေွင်ဵ မည်ေရွ့မည်မျှ ေိုဵေေ်
ရမည်ဆိုသည်ဴ နိုင်ငဳေော်၏ ရည်မှန်ဵချေ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵြဖစ်သည်။
အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵ၌ ေဏ္ဍအလိုေ်ြဖစ်ေစ၊ ေေသအလိုေ်ြဖစ်ေစ ဝိေသသြပု ေရဵဆွဲ
ချမှေ်ေသာ လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵစီမဳေိန်ဵ၊ စေ်မှုဇုန်မျာဵနှင်ဴ
အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်စီမဳေိန်ဵမျာဵ၊ စေ်မှုဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵ စီမဳေိန်ဵ၊ ေခေ်မီစေ
ို ်ပျုဵိ
ေရဵ နည်ဵပညာေိုအေြခခဳေသာ စေ်မှုလယ်ယာေဏ္ဍ ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵ စီမဳေိန်ဵ၊
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ေခေ်မီေမွဵြမူေရဵဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်မှု စီမဳေိန်ဵ၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵစီမဳေိန်ဵ၊ ဖမို့ြပ
ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵနှင်ဴ ေေျဵလေ်ေေသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵစီမဳေိန်ဵ၊ နယ်စပ်ေေသ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ
စီမဳေိန်ဵစသည်ဴ ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵ စီမဳေိန်ဵမျာဵဘေ်စဆ
ုဳ ေ်စပ် အေျုဳဵဝင်သည်ဟု
မှေ်ယရ
ူ မည်။
(ခ)

စီမံေိန်းရည်မှန်းချေ် ဆိုသည်မှာ သေ်မှေ်ောလအေွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵေစ်ရပ်လုဳဵ
အေွေ်ြဖစ်ေစ၊ ေဏ္ဍအလိုေ်ြဖစ်ေစ၊ ေိုင်ဵေေသကေီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အလိုေ်ြဖစ်ေစ
မည်ေရွ့မည်မျှ ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေစရမည်ဟု ရည်မှန်ဵလျာထာဵချေ်မျာဵြဖစ်သည်။

(ဂ)

ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ဆိုသည်မှာ ဧဖပီလ (၁) ရေ်ေန့မှ မေ်လ (၃၁) ေန့အထိ ောလ
ြဖစ်သည်။

(ဃ) နှစ်ေုန်ခန့်မှန်းထြခ

ဆိုသည်မှာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊

ေုေိယ(၆)လပေ်

အေောင်အထည်ေဖာ်နိုင်မှုနှငဴ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ (၆)လ အေောင်အထည်
ေဖာ်နိုင်မညဴ်အေြခအေနေို့ေို ေပါင်ဵစပ်ခန့်မှန်ဵထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
(င)

ပုံမှနထ
် ေးနှုန်း ဆိုသည်မှာ အေြခခဳနှစ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေွင် ြဖစ်ေပါ်ေသာ
ေုန်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ ေဈဵနှုန်ဵြဖစ်သည်။

(စ)

နှစ်အလိုေ်ထေးနှုန်း ဆိုသည်မှာ သေ်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိုေ် ြဖစ်ေပါ်ေသာ
ေုန်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ ေဈဵနှုန်ဵြဖစ်သည်။

(ဆ) သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵေို အေောင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်သညဴ် သေ်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ၊ ေိုင်ဵေေသကေီဵ သို့မဟုေ် ြပည်နယ် အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵ၊
ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေိုင်ဵ

သို့မဟုေ်

ေေသဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵ၊

စည်ပင်သာယာေရဵ

ေော်မေီမျာဵေိုဆိုသည်။
အခန်း(၂)
စီမံေိန်းရည်မှန်းချေ်များ
၄။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ၊် အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵ၏ အေရဵကေီဵသည်ဴ ရည်မှန်ဵချေ်မျာဵမှာ

ေအာေ်ပါအေိုင်ဵြဖစ်သည်(ေ) စုစုေပါင်ဵြပည်ေွင်ဵထုေ်လုပ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုေန်ဖိုဵ(GDP)ေို ပုဳမှနေ
် ဈဵနှုန်ဵအရ ၃.၇
ရာခိုင်နှုန်ဵ ေိုဵေေ်ရန်၊
(ခ) ေဏ္ဍအလိုေ် ေိုဵေေ်မှုနှုန်ဵမျာဵမှာ ပုဳမှန်ေဈဵနှုန်ဵအရ(၁)

လယ်ယာေဏ္ဍေွင် ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေိုဵေေ်ရန်၊
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(၂)

သာဵငါဵေဏ္ဍေွင် ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေိုဵေေ်ရန်၊

(၃)

သစ်ေောေဏ္ဍေွင် ၁၃.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵရန်၊

(၄)

စွမ်ဵအင်ေဏ္ဍေွင် ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵရန်၊

(၅)

သေ္တုနှင်ဴေွင်ဵထွေ်ပစ္စည်ဵေဏ္ဍေွင် ၂၁.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၆)

စေ်မှုလေ်မှုေဏ္ဍေွင် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၇)

လျှပ်စစ်ဓာေ်အာဵေဏ္ဍေွင် ၆.၃ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၈)

ေဆာေ်လုပ်မှုေဏ္ဍေွင် ၂.၉ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၉)

ပို့ေဆာင်ေရဵေဏ္ဍေွင် ၄.၆ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၁၀) ဆေ်သွယေ
် ရဵေဏ္ဍေွင် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၁) ေငွေရဵေ ေဵေရဵေဏ္ဍေွင် ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၂) လူမှုေရဵနှင်ဴစီမဳခန့်ခွဲေရဵေဏ္ဍေွင် ၂.၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၃) အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေဏ္ဍေွင် ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၄) ေုန်သွယ်မှုေဏ္ဍေွင် ၄.၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေိုဵေေ်ရန်၊
(ဂ)

ေိုင်ဵေေသကေီဵနှငဴ်ြပည်နယ်အလိုေ် ေိုဵေေ်မှုနှုန်ဵမျာဵမှာ ပုဳမှန်ေဈဵနှုန်ဵအရ (၁)

ေချင်ြပည်နယ်ေွင် ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၂)

ေယာဵြပည်နယ်ေွင် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၃)

ေရင်ြပည်နယ်ေွင် ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၄)

ချင်ဵြပည်နယ်ေွင် ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၅)

စစ်ေိုင်ဵေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၄.၂ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၆)

ေနသောရီေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၃.၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၇)

ပဲခူဵေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၄.၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၈)

မေေွဵေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၉)

မန္တေလဵေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၄.၂ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊

(၁၀) မွန်ြပည်နယ်ေွင် ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၁) ရခိုင်ြပည်နယ်ေွင် ၁.၉ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၂) ရန်ေုန်ေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၄.၂ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၃) ရှမ်ဵြပည်နယ်ေွင် ၃.၇ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၄) ဧရာဝေီေိုင်ဵေေသကေီဵေွင် ၂.၄ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
(၁၅) ေနြပည်ေော်ေောင်စီနယ်ေြမေွင် ၃.၄ ရာခိုင်နှုန်ဵေိုဵေေ်ရန်၊
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(ဃ)

စုစုေပါင်ဵြပည်ေွင်ဵထုေ်လုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေန်ဖိုဵေွင် နှစ်အလိုေ်ေဈဵနှုန်ဵအရ
လယ်ယာေဏ္ဍကေီဵ၏ ပါဝင်မှုအချုဵအစာဵေိ
ိ
ု ၂၂.၉ ရာခိုင်နှုန်ဵမှ ၂၂.၇ ရာခိုင်နှုန်ဵသို့
လည်ဵေောင်ဵ၊ စေ်မှုေဏ္ဍကေီဵ၏ ပါဝင်မှုအချုဵအစာဵေိ
ိ
ု ၃၇.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵမှ ၃၇.၄
ရာခိုင်နှုန်ဵ သို့လည်ဵေောင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုေဏ္ဍကေီဵ၏ ပါဝင်မှု အချုဵအစာဵေိ
ိ
ု ၄၀.၀
ရာခိုင်နှုန်ဵမှ ၃၉.၉ ရာခိုင်နှုန်ဵသို့လည်ဵေောင်ဵ အသီဵသီဵ ြဖစ်ေပါ်ေစရန်၊

(င)

နိုင်ငဳပိုင်အခန်ဵမှ ေျပ် ၇,၉၈၄.၉ ဘီလီယဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳရန်၊

(စ)

နှစ်အလိုေ်ေဈဵနှုန်ဵအရ ြပည်ပပို့ေုန်ေို အေမရိေန်ေေါ်လာ ၁၅,၅၀၀ သန်ဵ ေင်ပို့
ရန်နှငဴ် ြပည်ပသွင်ဵေုန်ေို အေမရိေန်ေေါ်လာ ၁၄,၀၀၀ သန်ဵ ေင်သွင်ဵရန်၊

(ဆ)

လူေစ်ဦဵစီ၏ ပျမ်ဵမျှထုေ်လုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေန်ဖိုဵ (Per Capita GDP) ေို
နှစ်အလိုေ်ေဈဵနှုန်ဵအရ ေျပ် ၂,၀၅၂,၅၂၈ မှ ေျပ် ၂,၂၂၂,၂၃၀ သို့ ြဖစ်ေပါ်လာရန်။
အခန်း(၃)
အထထွထထွ

၅။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ပူဵေွဲ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နှငဴ် (၆) ေို့ေွင်

ေဖာ်ြပထာဵေသာ စီမဳေိန်ဵရည်မှန်ဵချေ်မျာဵေို အဆေ်အစပ်မိမိ ေပါင်ဵစပ်ဖွဲ့စည်ဵ အေောင်အထည်
ေဖာ် ေရန်ြဖစ်သည်။ စီမဳေိန်ဵရည်မှန်ဵချေ်မျာဵေို အေောင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵ
အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် ညွှန် ောဵချေ်မျာဵေို ေဏ္ဍအလိုေ်၊ ေေသအလိုေ် အေသဵစိေ်ေရဵဆွဲေဆာင်ရွေ်
နိုငသ
် ည်။
၆။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် စီမဳေိန်ဵမျာဵ အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေ်

ရာေွင် စီမဳေိန်ဵမျာဵအာဵ ေလဴလာဆန်ဵစစ်၍ နိုင်ငဳေော်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ အေျုဵစီ
ိ ဵပွာဵအေွေ်
အမှန်ေေယ် အေျုဵြဖစ်
ိ
ထွန်ဵေစမညဴ် စီမဳေိန်ဵမျာဵအာဵ ဆေ်လေ်အေောင်အထည်ေဖာ်ရမည်။
သို့ရာေွင် ေင်ြပလာေသာ စီမဳေိန်ဵမျာဵသည် အေျုဵစီ
ိ ဵပွာဵ ြဖစ်ထန
ွ ်ဵမှုမရှိေသာ စီမဳေိန်ဵမျာဵြဖစ်
ေ ောင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ေ စိစစ်ေေွ့ရှိပါေ အဆိုပါစီမဳေိန်ဵအာဵ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ၊ ဆိုင်ဵငဳဴ
ြခင်ဵ၊ ေလျှာဴ၍ ခွငဴ်ြပုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ရမည်။
၇။

အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵေို

အေောင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွေ်ရာေွင်

နိုင်ငဳေော်မှ

ချမှေ်

ထာဵသညဴ် စီဵပွာဵေရဵမူဝါေမျာဵနှငဴ်အညီ ချေ်
ိ ဆေ်ေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွေ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထို့အြပင်
နိုင်ငဳေော်၏ ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်(၅) ရပ်၊ ဦဵေည်ချေ် (၉) ရပ်ေိန
ု့ ှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေ်ရမည်။
၈။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် နိုင်ငဳေော်နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵအေွေ် လေ်ငင်ဵ၊

ေရေိုနှငဴ် ေရရှည်အေျုဵြဖစ်
ိ
ထွန်ဵေစဖပီဵ ထာဝရရှင်သန်ေစမညဴ် အမျုဵသာဵဖွ
ိ
ဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်ေရဵစီမဳေိန်ဵ
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ြဖစ်ေသာ လူသာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵစီမဳေိန်ဵအေွေ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေိုလည်ဵ အေလဵထာဵ
ေဆာင်ရွေ်ရမည်။
၉။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် စီမဳေိန်ဵမျာဵေင်ြပေဆာင်ရွေ်ရာေွင် သေ်မှေ်

ထာဵေသာ အဂေါရပ်မျာဵ၊ ဆန်ဵစစ်ချေ်မျာဵြပညဴစ
် ုဳမှသာလျှင် ေဆာင်ရွေ်ရမည်။
၁၀။

အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵေွင် ေိုင်ဵရင်ဵသာဵစည်ဵလုဳဵညီညွေ်ေရဵ၊ အမျုဵသာဵစည်
ိ
ဵလုဳဵညီညွေ်ေရဵ၊

ြပည်ေွင်ဵဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေို ေဖာ်ေဆာင်ေသာ စီမဳေိန်ဵမျာဵ၊ ေရာဵဥပေေ စိုဵမိုဵေရဵနှငဴ် ေည်ဖငိမ်
ေအဵချမ်ဵေရဵေို့ေို အေထာေ်အေူြပုေသာ စီမဳေိန်ဵမျာဵနှငဴ် နိုင်ငေ
ဳ ော် ေရရှည်ေည်ေဳဴခုင
ိ ်ဖမဲဖပီဵ
ဟန်ချေ်ညီေသာ ဖွဳ့ဖဖိုဵေိုဵေေ်မှုေို အေောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်မညဴ် မဟာဗျူဟာေြမာေ်
စီမဳေိန်ဵမျာဵ ပါဝင်ရမည်။
၁၁။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်

အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵေွင်

နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအနေ် ပုဂ္ဂလိေ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအြဖစ် လွှဲေြပာင်ဵေပဵသင်ဴေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေို
နှစ်အလိုေ် လွှဲေြပာင်ဵေပဵမည်ဴ စီမဳေိန်ဵမျာဵအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲရမည်။
၁၂။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အေွင်ဵ ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳေိန်ဵမျာဵသည် ြဖစ်ေြမာေ်

နိုင်စွမ်ဵ ရှိ မရှိ၊ စီဵပွာဵေရဵအရ ေွေ်ေြခေိုေ်မှု ရှိ မရှိ၊ ြပည်သူမျာဵအေွေ် အေျုဵိ ရှိ မရှိ၊ ေေသ
ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵေို အေထာေ်အေူ ြပု မြပု၊ ပေ်ဝန်ဵေျင်ေို ထိခိုေ်မှု ရှိ မရှိ စသည်ေို့ေို ဘေ်စုဳ
ေလဴလာဆန်ဵစစ်ဖပီဵ ြဖစ်ရမညဴအ
် ြပင် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာေူခွင်ဴြပုချေ် ရရှိဖပီဵေသာ
လုပ်ငန်ဵစီမဳေိန်ဵမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ရမည်။ နိုင်ငဳေော်၏ အေျုဵစီ
ိ ဵပွာဵအေွေ် အေရဵကေီဵ လိုအပ်ချေ်
အရေဆာင်ရွေ်ရသညဴ် အထူဵစီမဳေိန်ဵမျာဵနှငဴ် စီမဳေိန်ဵဘဏ်အေွင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစိစစ် အေည်ြပု
ထာဵသညဴ်ဗျူဟာေြမာေ်စီမဳေိန်ဵမျာဵေို နှစ်စဉ် အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵေွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။
၁၃။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် မိမိေ့ေ
ို ဆာင်ရွေ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳေိန်ဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵအေွေ်

လျာထာဵြခင်ဵ၊

အေောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

စိစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သေ်မှေ်ချေ်မျာဵနှငဴ်အညီ ဖမို့နယ်အဆငဴ်မှစေင်ဖပီဵ စီမဳေိန်ဵနှငဴ်
ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကေီဵဌာနအပါအဝင် ောဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အြပညဴအ
် ဝ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်
ရွေ်ရမည်။ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေ်ရန် ပျေ်ေွေ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵေို ေည်ဆဲ
ဥပေေ၊ နည်ဵဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵေမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ထိေရာေ်စွာအေရဵယူေဆာင်ရွေ်ရမည်။
၁၄။

သေ်ဆိုင်ရာဌာနနှငဴ်

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်

အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳေိန်ဵ

ဤဥပေေအရ

ထုေ်ြပန်သညဴ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလျာထာဵချေ်ေွင်

ပါရှိသညဴ်

နိုင်ငဳပိုင်အခန်ဵ

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳေိန်ဵမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလျာထာဵချေ်ေွင်ပါရှိေသာ ေဆာင်ရွေ်မညဴ်
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လုပ်ငန်ဵစီမဳေိန်ဵမျာဵေို

အေောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်ရာေွင်

ေည်ဆဲဥပေေ၊

နည်ဵဥပေေ၊

စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵေမ်ဵ၊ အမိန့်ေ ော်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ောဵချေ်၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွေ်ရမည်။
______________________________________________
ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငဳေော် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေေ ပုေ်မ ၄၁၉ အရ ေျွန်ုပ် လေ်မှေ်
ေရဵထိုဵသည်။

(ပုဳ) မင်ဵေအာင်လှိုင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူဵကေီဵ
ဥေ္ကဋ္ဌ
နိုင်ငဳေော်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေောင်စီ
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