
   

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် 

အမျိုးသားစီမံကိန်း 

က အလိုက်မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၁   

  



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ - ၁

က အလိုက် မဝူါဒ၊ ရညမ်နှး်ချကန်ငှ့် လပုင်နး်စဉ်

လယ်ယာက

၁ လယ်ယာစိုက်ပျို းေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်း ၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

သားငါးက

၂  ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်း ၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

သစ်ေတာက

၃ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာ ၁၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

စွမ်းအင်က

၄ စွမ်းအင် ၁၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

သတုနှင့်တွင်းထွက်ပစည်းက

၅ သတုတွင်း ၁၈

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

စက်မလက်မက

၆ စက်မ ၂၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

လ ပ်စစ်ဓာတအ်ားက

၇ လပ်စစ်စွမ်းအား ၂၅

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ေဆာက်လုပ်မက

၈ ေဆာက်လုပ်ေရး ၂၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

ပိုေ့ဆာင်ေရးက

၉ ပိုေ့ဆာင်ေရး ၃၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ရထားပိုေ့ဆာငေ်ရး ၄၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ဆက်သွယ်ေရးက

၁၀ ဆက်သွယ်ေရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၄၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ေငွေရးေကးေရးက

၁၁ ဘ ာေရးနှင့်အခွန် ၄၈

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

လမူေရးနှင့်စီမံခန ့်ခွဲေရးက

၁၂ ပညာေရး ၅၄

အေြခခံပညာ ၅၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

အဆင့်ြမင့်ပညာ ၅၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၃ ကျန်းမာေရး ၆၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၄ ကာကွယ်ေရး ၆၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၅ သိပံနှင့်နည်းပညာ ၇၀

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

လူမေရးက များ

၁၆ ြပန်ကားေရး ၇၃

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၇ သာသနာေရး ၈၇

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၈ အားကစား ၈၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၁၉ ယဉ်ေကျးမ ၉၁

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၀ အလုပ်သမား၊အလပု်အကိုင်နှင့်လူမဖူလုံေရး ၉၈

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

၂၁ လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ၁၀၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

စီမံခန ့်ခွဲေရးက များ

၂၂ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး ၁၂၅

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၃ လတ်ေတာ်ရုံး ၁၂၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၄ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံး ၁၂၇

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၅ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၁၂၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

၂၆ ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝန်အဖွဲ ့ ၁၃၀

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရး ၁၃၂

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

 ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(ေဖာင်ကီး) ၁၃၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

 ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(အထက်ြမန်မာြပည်) ၁၃၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ဝန်ထမ်းေရးရာဦးစီး ၁၃၇

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၇ ြပည်ထဲေရး ၁၃၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

၂၈ နယ်စပ်ေရးရာ ၁၇၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၂၉ နိုင်ငံြခားေရး ၁၈၃

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၃၀ အမျို းသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရး ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မ ၁၈၆

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

၃၁ လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အား ၁၈၉

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ဝန်ေဆာင်မက

၃၂ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာေရး ၂၀၀

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



အေကာငး်အရာ စာမျကန်ာှ

၂ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး် ဥပေဒ

မာတကိာ

အမတှစ်ဉ်

၁

၃၃ သမဝါယမ ၂၀၄

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်

ကုန်သွယ်ေရးက

၃၄ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ၂၀၅

   မူဝါဒ

   ရည်မှန်းချက်

   လုပ်ငန်းစဉ်



  
 

  
 

က အလိုက် မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် 

၁။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား စီမံကိန်းတွင် လယ်ယာက နင့်ှ စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ 

ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

(က) လယ်ယာ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်း 

(၁) မူဝါဒ များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစပ်ါသည်- 

(ကက)ေရေြမေဒသ အေြခအေနနှင့် ကုိက်ညီ ပီး အရည်အေသွးေကာင်း၊ 

အထွက်နန်းေကာင်းေသာ သီးနံှ မျိုးေကာင်းမျိုးသန် ့ မျိုးေစ့များ 

ထုတ်လုပ ်သုံးစွဲ စိုက်ပျို းေရးကုိ ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ) ေတာင်သူလယ်သမားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား စုိက်ပျိုးေရး 

နည်းပညာများ ေလ့ကျင့်ပညာေပးြခင်း၊ စိုက်ပျို းေရး ပညာရှင်များ 

ေမွးထုတ်ေပးြခင်း၊ စိုက်ပျို းေရး ဘာသာရပ်အား တုိးချဲ  ့ သင်ကား 

ေပးြခင်း လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) လယ်ယာက  ေရရှည်တည်တ့ံ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးအတွက် စိုက်ပျို း 

ေရးဆုိင်ရာ သုေတသနနင့်ှ ဖွံ ဖ့ို းေရး လုပ်ငန်းများကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ 

(ဃဃ)ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အကျို းစီးပွားနှင့် အခွင့်အေရးကို 

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

(ငင) စိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သည့် ေကာက်ပဲသီးနှံများ ထုတ်လုပ်မကုန်ကျ 

စရိတ် ေလျာ့နည်းေရး၊ သီးနံှအရည်အေသွး ြမင့်မားေရး၊ ေစျးကွက် 

ခုိင်မာေရးနှင့် သင့်တင့်မတသည့် ေစျးနနး် ရရှိေရးတုိက့ို ကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) လက်မလယ်ယာစနစ်မှ စက်မလယ်ယာစနစ်သို ့ ကူးေြပာင်းနိုင်ေရး 

အားေပး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)လယယ်ာက  ဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်လာြခင်းြဖင့် ေကျးလက်ေဒသ ဖွံ ဖ့ို း 

တုိးတက်ေရးနှင့် ဆင်းရဲမေလ ာ့ချေရးကုိ အေထာက်အကူြပု 

သွားေရး၊ 
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(ဇဇ) လယ်ယာေြမ ဥပေဒသစ်အရ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ရပုိင် 

ခွင့်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ ထိထေိရာကေ်ရာက် ရရိှခစံားေစေရး။ 

(စျစျ) စိုက်ပျို းေရ လံုေလာက်စွာ ရရိှေရးအတက်ွ ေဒသေရေြမနှင့်အညီ 

ေရသယံဇာတများကို ေဖာ်ထုတ်အသံုးချေရး၊ 

(ညည) လယ်ယာေြမ ေရကီးနစ်ြမုပ်မမ ှ ကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ 

 (၂)  ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်။ 

(ကက)လယ်ယာက ဆိုင်ရာ ကိနး်ဂဏန်းများ မှန်ကန်ေရးကုိ            

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွကသွ်ားရန်။ 

(ခခ) သီးနှစုိံက်ပျိုး ထုတ်လုပမ် တိုးတက်ေရးအတွက် စပါး၊ ပဲမျိုးစံု၊ နှမ်း၊ 

ကံ၊ ဝါ၊ ေြပာင်းနှင့် ေနကာ အပါအဝင် အဓိကသီးနှံများတွင် အရည် 

အေသွးနှင့် အထွက်နန်းေကာင်း မျိုးေကာင်းမျိုးသန်မ့ျား ေြပာင်းလဲ 

စုိက်ပျိုးသွားရန်။  

(ဂဂ) စပါးအပါအဝင် သီးနံှ အမယ်အလိုက် မျိုးေကာင်းမျိုးသန် ့မျိုးေစ့များ 

ထုတ်လုပ ် ြဖန်ြ့ဖူး စုိက်ပျိုးနုိင်ရန် ေခတ်မမီျိုးေစ့ သန်စ့င်စက်များ 

တည်ေထာင်ေရး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများနှင့် 

လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိက က နှင့်လည်းေကာင်း နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားရန်။  

(ဃဃ)ြပည်တွင်းစားသံုးဆီ ဖူလုံေရးအတွက် နိုင်ငံြခားေင ွ သံုးစဲွမ ေလာခ့ျ 

နိုင်မည့် သွင်းကုန်အစားထုိး လုပ်ငန်းအြဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ေခတ်မီ ဆီစကမ်ျား တည်ေထာင်ေရး၊ အရည်အေသွးေကာင်းဆန်များ 

ကိတ်ခွဲ တင်ပိုန့ိုင်ေရးအတွက် ေခတ်မီဆန်စက် တည်ေထာင် 

ေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ ပုဂလိက က နှင့်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီး ဌာနများနှင့်လည်းေကာင်း နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားရန်။  
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(ငင) ဆည်ေရေသာက်စနစ် ခိုင်မာ ပီးြဖစ်သည် ့နှစ်သီးသံုးသီး ထိေရာက်စွာ 

စိုက်ပျို းရန် အလားအလာ ေကာင်းရိှေသာ ေတာင်သူ လယသ်မား 

များ၏ ပံုသ ာန် အမျိုးမျိုးြဖင့် ပံုစံမကျြဖစ်ေနသည့် လုပ်ကွက်ငယ် 

များကို စနစ်တကျ ဟက်တာကွက်၊ ဧကကွက်များ အြဖစ်သုိ ့

ေြမယာြပုြပင ် ေြပာင်းလဲ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေပးနိုင်မည့် လက်မ 

လယ်ယာမှ စက်မလယ်ယာစနစ် လယ်ကွက်များကို တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် အသီးသီးတွင် ြပည်ပေချးေင/ွ ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့် နှစ်စဉ်ဧက 

(၁၀၀၀၀) စီ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(စစ) စက်မလယ်ယာစနစ် ဖံွ ဖိ့ုးေရးအတွက် လယ်ယာသံုး စက်ကိရိယာ 

များအား ေစျးနန်းသက်သာစွာြဖင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ေရး အားေပး 

ေဆာင်ရွက် သွားရန်။  

(ဆဆ)စက်မလယ်ယာ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ နှစ်စဉ် 

သင်တန်းသား (၁၀၀၀) ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်သွားရန်။ 

(ဇဇ) စက်မလယ်ယာ သင်တန်းေကျာင်းအလုိက် လုိအပ်သည့် သင်ကားမ 

ေထာက်ကူြပု ေခတ်မီထွနစ်က၊် ေခတ်မီမျိုးေစ့ချစက်၊ ေခတ်မီ 

ရိတ်သိမ်း ေခေလှစ့က် စသည့် လယ်ယာသံုး စက်ယနရားများ 

တပဆ်င် အသံုးြပုနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(စျစျ) ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ရှမး် ြပည်နယ်များ၌ ေရွ ေ့ြပာင်း ေတာင်ယာ 

စနစ်မှ ေလှကားထစ် ကုန်းြမင့်လယ်ယာေြမစနစ်သို ့ေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် 

ေရှ ေ့ြပးစီမံကိန်းအြဖစ် ဧက (၂၀၀၀)စီ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။  

(ညည)တည်ေဆာက် ပီး ဆည်ေရေသာက်စနစ် ြပုြပင်မွမး်မံေရး လုပ်ငန်း 

များနှင့် တည်ေဆာက်ဆဲ ဆည်ေရေသာက်စနစ်လုပ်ငန်းများ အချိန်မီ 

ရာနန်းြပည့် တည်ေဆာက် ပီးစးီနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဋဋ) တည်ေဆာက် ပီး ေရလဲဆည်၊ ေရေလှာင်တမံနှင့် လပစ်စ် ြမစ်ေရတင် 

စသည့် ေရရရိှေရး လုပ်ငန်းများ စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက်ေကာင်းမွန် 

ေစေရး ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 
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(ဌဌ) ေရလဲဆည်၊ ေရေလှာင်တမံနှင့် လပ်စစ်ြမစ်ေရတင် စသည့် ေရရရိှေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စံချိန်စံညန်းများ ြပည့်မီေရး 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဍဍ) မုန်တိုင်းနှင့် ပင်လယ်ဒီလင်းများ ကျေရာက်တတ်ေသာ ေဒသများ 

တွင် ဒီေရတားတာတမံများ စနစ်တကျ စံချိန်စံညန်းမီ တည်ေဆာက် 

သွားရန်နှင့် လယ်ယာေြမ ေရ ကီးနစ်ြမုပ်မမှ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

 (ဎဎ) စိုက်ပျို းေရး ဘွဲရ့ပညာရှငမ်ျား၊ စိုက်ပျို းေရး ဒီပလုိမာဘွဲ ရ့များ 

ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်သွားရန်။ 

(ဏဏ)သုေတသန လုပ်ငန်းများ၊ စုိက်ပျိုးပညာေပး လုပ်ငန်းများ၊ ေလ့ကျင့် 

သင်ကားြခင်းများကုိ စဉဆ်ကမ်ြပတ် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(တတ)ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် စုိက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ၊ ဖွံ ဖ့ိုးေရး 

ေချးေငွများ ထုတ်ေချး ေပးသွားရန။်  

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)ေြမကီး၊ ေြမပုံနှင့် ေြမစာရင်း မှန်ကန်ေရး၊ ေြမတုိင်းတာ၍ ေြမပံုများ 

ထုတ်လုပ် အသုံးြပုနိုင်ေရးနှင့် ေတာင်သူတစဦ်းချင်း စုိကပ်ျိုး 

လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လုပ်ကွက်ဧရိယာများ စာရင်း ေကာက်ယေူရး 

လုပ်ငန်းများကို အထူးဦးစားေပး ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။  

(ခခ) ေရေြမေဒသ အေြခအေနေပးသည့် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များတွင် ဧက(၁၀၀)စီ စပမ်ျိုးစပါး မျိုးေစ့ ထုတ်လုပ ် သွားနိုင်ေရး 

အတွက် ဆန်စပါးအထူးြပု ကုမဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ 

အင်အားကို ရယူ၍ ဝန်ကးီဌာန၏ ေလ့ကျင့်ေမွးြမူထားသည့် 

ပညာရှင်များနှင့် ကူည ီေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

(ဂဂ) သီးနှစုိံက်ပျိုး ထုတ်လုပမ် တိုးတက်ေရးအတွက် စပါး၊ ပဲမျိုးစံု၊ နှမ်း၊ 

ကံ၊ ဝါ၊ ေြပာင်းနှင့် ေနကာ အပါအဝင် အဓိကသီးနံှများတွင် 

အရည်အေသွးနှင့် အထွက်နန်းေကာင်း မျို းေကာင်းမျို းသန်မ့ျား 

ေြပာင်းလဲ စုိက်ပျိုးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ဃဃ)ေဆာင်ရွက်ဆဲ ဆည်တမ ံစီမံကိန်းလုပ်ငန်း (၄၉)ခုကို ရန်ပံုေငွ ကျပ် 

(၁၂၉၇၂၃.၇၆၂) သန်းြဖင့် အကျိုးြပုဧက (၅၆၇၂၆)နှင့် ေရေဘး 

ကာကွယ်ဧရိယာ (၉၉၅၁၀)ဧက ရရှရိန် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆာင်ရွက်ဆဲ ဆည်ေရေသာက်စနစ် (၃) ခုနှင့် ေဆာင်ရွက်ဆဲ 

စီမံကိန်း လုပ်ငန်း (၁၁)ခု စုစေုပါငး် စီမံကိန်း (၁၄) ခုကုိ အပီးတည် 

ေဆာက် သွားမည်။ 

(ငင) ဆည်ေြမာင်း ြဖည့်စွက်လုပ်ငန်း စီမံကိန်း (၄၄) ခုကို ရန်ပုံေင ွ

ကျပ်သန်း (၁၅၀၀) ြဖင့် မူလ ဆည်ေရေသာက် ဧရိယာ ဧက 

(၁၉၄၆၁) ကုိ ေရေသချာ ေစပးီ ေရေဘး ကာကွယ်ဧရိယာ ဧက 

(၁၁၀၃၃)ကို အကျိုးြပုနုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(စစ) ဆည်ေြမာင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ အေနြဖင့် စီမံကိန်းသစ် (၁၆) 

ခုနှင့် တူးေြမာင်းများ ေခတ်မီေအာင် ြပန်လည်မွမ်းမံြခင်း လုပ်ငန်း 

(၁)ခု ကုိ ရန်ပံုေငကွျပ်သနး် (၃၀၈၄၈.၅၇၃)ြဖင့် ဆည်ေရေသာက် 

ဧရိယာ (၂၇၀၀)ဧကကုိ ထပမံ်ေရေပးေဝနုိငရ်န်နှင့် ဧက (၅၂၀၀) ကုိ 

ေရေဘးမှ ကာကွယ်နိုင်ရန ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။  

(ဆဆ)ေဆာင်ရွက်ဆဲ လပစ်စ်ြမစ်ေရတင်လုပင်နး် စီမံကိန်း (၈)ခုအား 

ဘတ်ဂျက် ရန်ပုံေငွ (၆.၈၈၃) ဘီလီယံကျပ်ြဖင့် အကျိုးြပုဧက 

(၆၅၂၉၈) ကို ေရေပးေဝနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဇဇ) စက်မလယ်ယာ စနစ်ကျ လယ်ကွက်များကုိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊ စစကုိ်င်း၊ ပဲခူး၊ မေကွး၊ မနေလး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီးများနှင့် မွနြ်ပည်နယ၊် ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွ့င် ဧက 

(၁၀၀၀၀) စီ ေဖာ်ထုတေ်ရးကုိ ြပည်ပေချးေငွ/ေထာက်ပံ့ေငွ အကူ 

အညီြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(စျစျ) ကုန်းြမင့်ေဒသ လယ်ယာေြမ ေဖာထု်တ်မကို ကချင်၊ ကယား၊ ချင်းနှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်တွင ် ေရှ ေ့ြပးအြဖစ် ဧက (၂၀၀၀)စီအား ေဒသနရ 

စီမံကိန်းများအြဖစ် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 
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လိုအပ်ေသာ နည်းပညာနှင့် ကမး်ကျင်မ အကူအညီများ ပံ့ပိုး 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 (ညည)စက်မလယ်ယာ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ သင်တနး်သား 

(၁၀၀၀) ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်သွားပါမည်။ 

(ဋဋ) ေရဆင်းစိုက်ပျို းေရးတကသိုလ်မှ စိုက်ပျို းေရးဘွဲ ရ့ ပညာရှင်(၄၃၂) 

ဦး၊ စိုက်ပျို းေရး သိပံေကျာင်းများမှ ဒီပလုိမာဘွဲ ရ့ (၆၀၀)ဦး  

ေမွးထုတ် သွားပါမည်။ 

(ဌဌ) သုေတသနလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျို းပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊ သီးနံှစံြပ 

ကွက်များြဖင့် ပညာရပ် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခငး် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်သွားပါ မည်။ 

(ဍဍ) နှစ်စဉစုိ်က်ပျိုးစရိတ်နှင့် ဖွံ ဖ့ို းေရးေချးေငွ (၁၄၆၁) ဘီလီယံကျပ် 

ထုတ်ေချးေပးသွားပါမည်။ 

၂။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသား စမံီကိနး်တင်ွ သားငါးက နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ 

ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် များမှာေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ေမွးြမူေရးနငှ့်ေရလုပ်ငန်း 

(၁) မူဝါဒမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)သားငါး မျိုးေကာင်းမျိုးသန်မ့ျား တိုးတက် ြဖန်ြ့ဖူးေပးေရး၊ 

(ခခ)   နိုင်ငံေတာ်အတွင်း သားငါးထုတ်လုပ်မ ဘက်စုံဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်ေစရန်  

      ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) ြပည်တွင်း၌ သားငါးစားသံုးမ ဖူလံုေစ ပီး ပိုလ ံသည်များကို  

ြပည်ပသုိ ့ တင်ပို၍့ နိုင်ငံြခားသံုးေငွတိုးတက် ရှာေဖွနိုင်ရန်အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)သားငါးက ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ ပုိမုိတုိးတက် ထွန်းကားလာ 

ေစရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ငင) ပုစွန်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း  တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) ေရချိုေရငန်  ငါးပုစွနသ်ယံဇာတများ  မျိုးမြပုန်းတီးေစေရး အတွက် 

ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 
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(ဆဆ)ြပည်တွင်းစားသံုးမ ဖူလံုေစေရးအတွက် ေရချိုငါး ပိုမိုတိုးချဲ  ့

ထုတ်လုပ်ရန် နိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ငါးလုပ်ငန်းလုပကုိ်င်ေသာ  ေရြပင ်

များတွင် ငါးသယံဇာတတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းများ  အရိှန်အဟုနြ်ဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊              

(ဇဇ) နုိင်ငံေတာ်၏  ဦးေဆာင် လမ်းညန်မြဖင့်  ေကျးလက်ေဒသ  ဖံွ ဖိ့ုးေရး 

အေထာက်အကူြပု သားငါးေမွးြမူေရး တုိးတကေ်စရန် ေဆာင်ရွက် 

ေရး၊  

(၂)  ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)စီမံကိန်း  ကာလအတွင်း   အသားထုတ်လုပ်မကို  ၈.၅ %  တိုးတက်          

ြဖစ်ေပ ေအာင်  ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ခခ) သားငါးက ၏ စုစုေပါင်း ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်တွင် ပံုမှန်ေဈးနန်းအရ အေြခခံနှစ်အေပ  (၁.၀၇) ဆ 

ြဖစ်ေပ ရန် နှင့်  ၇.၃%  တိုးတက်ေရး  ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဂဂ)  ပဉမကာလတုိ ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ တတိယနှစ ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ 

နှစ ် ပျားထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ်မကို တစ်နှစ် (၁.၅၉) ရာခိုင်နန်း 

တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဃဃ)ပဉမကာလတို ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ တတိယနှစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် တွင် ငါးပုစွန် ထုတ်လုပ်မကုိ (၆.၄)% တိုးတက်ရရှိေစရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)စးီပွားြဖစ် ေမွးြမူထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငနး် ကီးများ ထူေထာင်နိုင်ရန် 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ အရင်းအနှီးနှင် ့ နည်းပညာများ ရယူနိုင်ေရး 

အတွက် ကူညီေဆာင်ရွက် သွားပါမည။် 

(ခခ) တိရ စာန်နှင့် တိရ စာန်ထွက် ပစည်းများ၏ ထုတ်လုပမ်စရိတ် 

ေလာ့ချ ပီး အရည်အေသွး ေကာင်းမွနေ်သာ ထွက်ကုန်များကို 

သင်ွးကုန် အစားထိုးေရးနှင့် ြပည်ပေစျးကွက် ရရှိေရး ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 
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(ဂဂ) ေမွးြမူေရးဆုိင်ရာ အေြခခံ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ မှန်ကန် 

ြပည့်စုံစွာ ရရှိေရးနှင့် ေမွးြမူထုတ်လုပ်မ တုိးတက်ေစေရး အတွက် 

ထိေရာက်စွာ ကီးကပ ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဃဃ)ပျားရည်နှင့် ပျားထွက်ပစည်းများကို နုိင်ငံတကာ စံချိန်စံညန်းနှင့် 

အညီ ထုတ်လုပ် ပီး၊ ြပည်တွငး်၊ ြပည်ပေစျးကွက် ပုိမုိတုိးချဲ  ့

ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

(ငင) နိုင်ငံြခားေင ွ တိုးတက်ရရှိေရးအတွက် ြပည်ပသုိ ့  ငါးပုစွန် တုိးချဲ  ့

တင်ပိုနုိ့င်ေရး ပုဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအား ကူညီပ့ံပုိး၍ 

တွနး်အားေပး ေဆာင်ရွက် သွားပါမည။် 

(စစ) သဘာ၀ေရြပင်ရိှ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သယံဇာတများ စဉဆ်က် 

မြပတ ် ထုတ်လုပ်နုိငေ်ရးနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း (ငါးမဖမ်းရ တားြမစ်ဧရိယာနှင့် 

ငါးမဖမ်းရ တားြမစ်ကာလ) ငါးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ 

ကီးကပ် ကွပ်ကဲြခင်း၊ သုေတသန လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဆဆ)ငါးလုပ်ငန်း စစ်ေဆးေရးနှင့် အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းေရးဌာန 

အေနြဖင့် အဏုစိပ် ဓါတ်ခဲွခန်းများကုိ နယ်စပ် ထွက်ေပါက်အလိုက် 

တုိးချဲတ့ည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဇဇ) ေရချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေရချို ပုစွန်ေမွးြမူနိုင်ေရး အတွက် 

တစ်မျိုးချင်း ေမွးြမူသည့်စနစ်မှ ေရာေနှာေမွးြမူသည့် စနစ်သို ့

ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အင်းအုိင်များတွင် ဖမ်းဆီးြခင်းမှ ရရှိ 

သည့် ငါးများကုိ ေမွးြမူထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ေမွးြမူြခင်းကို 

အေြခခံေသာ ငါးဖမ်းဆီးြခင်း လုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(စျဈ) ေကျးလက်ေန ြပည်သူများ အပို၀င်ေငွရရိှရန် သားငါးဆိုင်ရာ 

ေခတ်မီနည်း ပညာသစ်များ သင်တန်းပုိခ့ျေပးြခင်းြဖင့် ေပါင်းစညး် 

လယ်ယာစနစ် ေပ ထွက်လာေစေရး ကူညီေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 
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(ညည) ဌာနပိုင် အကျို းအြမတ်မရနိုင်သည့် ေမးွြမူေရးြခမံျားအား လုပ်ငန်း 

ေလာ့ချ၍ အကျို းအြမတ်ေသချာမည့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများတွင် 

တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဋဋ) ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွါးေလ့ရှိေသာ တိရ စာန် ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကို လုံေလာက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ ပီး၊ နုိငန်င်းစာွ 

ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ ပီ ြဖစေ်သာ်လည်း ထပ်မံရင်ဆိုင်ရမည့် ဆုံးရံးမ 

ကီးမားေသာ တိရ စာန် ေရာဂါများကုိ သုေတသနြပုြခင်း၊ 

ကာကွယ်ြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဌဌ) သုေတသန ဓါတ်ခွဲခန်းများ အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း၊ ေခတ်မီစက်ပစညး် 

ကိရိယာ၊ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ ကမ်းကျင် 

ပညာရှင်များ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ြခင်း၊ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ခန်အ့ပ် 

တာဝန်ေပးြခင်း၊ နုိငငံ်တကာအကအူညီများ ညှိနင်းရယူြခင်းများကို 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) စံချိန်စညံန်းမီ တိရ စာန်ကုသေဆးဝါးများ၊ တိရ စာနအ်စားအစာများ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် အရညအ်ေသွး စစ်ေဆးြခငး် လုပ်ငန်းများကို  

ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဎဎ) ေမွးြမူေရးဆုိင်ရာ အေြခခံ ကိန်းဂဏန်းများ ရရိှေရးနှင့် ထိေရာက်စွာ         

ကီးကပ်ေရးအတွက် ဌာနတွင်း ကမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ ြပည်တွင်း          

ပညာရှင်များနှင့် နုိင်ငံတကာ ပညာရှင်များ ပူးေပါင်း၍ လူစမွး်အား         

အရင်းအြမစ ်ဖွံ ဖ့ို းေရး ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဏဏ)ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တုိးတက်ေအာင်ြမင်မ ရရှိေရးအတွက် 

စားကျက်ဖွံ ဖ့ို းေရး၊ တိရ စာနအ်စားအစာ လုံေလာက်စာွ ရရိှအသံုးြပု 

နိုင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ  ၀န်ကးီဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း အချင်းချင်း 

နှင့် ေပါင်းစပ်ညိှနင်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။                      
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(တတ)ေမးွြမူေရးနှင့်  ေရလုပ်ငန်း   ဖွံ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက်   ြပည်တွင်း        

ြပည်ပမှ အရင်းအနီှး၊ နည်းပညာပ့ံပိုးကူညီေရး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

နှင့်အညီ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံနိုင်ေရးကိစများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။                      

(ထထ)ငါး၊ ပုစွန်၊ ပုစွန်ကျား (ရခုိင်ြပည်နယ် အတွက်ဦးစားေပး) နွား၊ ၀က် 

စသည်ြဖင့် လုိအပ်ေသာတိရ စာန်မျိုးေကာင်းမျိုးသန်မ့ျားကုိ ေဒသ 

အလုိက်  လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ  လုံေလာက်စွာ  ြဖန်ြ့ဖူးေပးနိုင်ေရး 

အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။                       

(ဒဒ) နိုင်ငံြခားကုမဏီများ၏ ငါးဖမ်းသေဘာများမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် 

ကုန်ကမ်းများကုိ ြပည်တွင်းသိုသ့ာ ြပန်လညတ်ငပ်ိုလ့က် ြပည်တင်ွးရိှ 

စက်ရုံများတည်ေထာင်ကာ ြပုြပင်ထုတ်လုပ်မကို ခွင့်ြပုသည့် ဖက်စပ် 

ငါးဖမ်းခွင့်ကို ခွင့်ြပုသင့်သည်။              

(ဓဓ) ြပည်တွင်းငါးေမွးြမူေရး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လိုအပ်ေသာ အရင်း 

အနှီးနှင့် နည်းပညာပ့ံပုိး ကူညီေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရး ေဖာေ်ဆာင်သွားပါမည်။             

(နန) တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ အင်းလုပ်ငနး်၊ ေရေပ ေရလ ံ 

ငါးဖမ်းြခင်း လုပ်ငန်းများတွင ် ေဒသခံြပည်သူများ၊  လုပ်ငန်းရှင်များ           

အကားြဖစ်ေပ ေနသည့်  ပဋိပကများအတွက်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ           

အဖွဲ ရံု့းမှလိုအပ်သည့် အကံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများ ေဆာင်ရွက်           

သွားပါမည်။  

 (ပပ) သားငါးဆုိင်ရာ က များ တိုးတက်ြဖစ်ေပ  ေစေရးအတွက် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိုင်ေသာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန အသီးသီးမှ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ ဥပေဒ၊  နညး်ဥပေဒများကုိ  ြပည်သူများ 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့  သိရှိနိုင်ေရး ပညာေပးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ  ့

ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 
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၃။      ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမံကိန်းတွင် သစ်ေတာက နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ 

ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာ 

(၁) မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည်- 

(ကက)ေရ၊ ေြမ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွများ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ေရး၊ 

( ခခ ) သဘာဝေတာများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းနင့်ှ သစ်ေတာစိုက်ခင်း 

များ တည်ေထာင်ြခင်းြဖင့် ရာသီဥတုမတေစပီး စုိက်ပျိုးေရးကို 

အေထာက်အကူြပုေစေရး၊ 

( ဂဂ ) ေကျးလက်ေန ြပည်သူတို၏့ အေြခခံ သစေ်တာထွက်ပစည်း 

လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးေရး၊ 

(ဃဃ)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာများ အုပ်ချုပ် 

လုပ်ကုိင်မတုိတွ့င် ြပည်သူအများ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာ 

ေစေရး၊ 

(ငင) သစ်နှင့် အြခားသစ်ေတာထွက်ပစည်းများ စဉ်ဆကမ်ြပတ် ထုတယ်ူ 

သုံးစွဲနိုင်ေရးနှင့် ြပည်သူလူထမုှ ေနအိမ်များ ေဆာက်လုပ်ရာတွင် 

လိုအပ်လျက် ရှိေသာ သစ်များကို ြဖည့်ဆည်းေရာင်းချေပးနုိင်ေရး၊ 

(စစ) သစ်ေတာသယံဇာတများ ထုတ်ယူသံုးစဲွရာတွင် အေလအလွင့် 

နည်းပါး ပီး သစ်အေြခခံ စက်မလုပ်ငန်းများ တုိးတက်ြဖစ်ထွန်း 

ေပ ေပါကလ်ာေစ ေရး၊ 

(ဆဆ)သစ်ေတာက  စွမ်းေဆာင်ရည် တုိးတက်ြမင့်မားေရး၊ 

(ဇဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေရး၊ 

( ၂ ) ရည်မှန်းချက်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းြဖင့် 

ေရရှည် ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မများရရှိေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

( ၃ ) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည်- 

(ကက)သဘာဝေတာများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မည်။ 
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(ခခ) ကို းဝိုင်း/ကို းြပင်ကာကွယ်ေတာများ၊ သဘာဝ နယ်ေြမများကို 

သစ်ေတာက  ပင်မစီမံကိန်းပါ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ တုိးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်း သတ်မှတ်မည်။  

(ဂဂ) သဘာဝေတာမှ သစ်ထုတ်လုပ်မအား ြဖည့်စွက်ေပးနုိင်ေရးအတွက် 

စီးပွားေရး သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ တည်ေထာင်မည်။  

(ဃဃ)ေကျးလက်ြပည်သူများ၏ အေြခခံ လိုအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ သစေ်တာ 

ထွက်ပစည်း ြဖည့်ဆည်းေပးနုိင်ေရးအတွက် သစေ်တာစုိက်ခငး်များ၊ 

ေဒသခံ ြပည်သူအစုအဖွဲ ပ့ိုင် သစေ်တာများ တည်ေထာင်မည။် 

(ငင) ေြမအေြခအေနေပးေသာ ေကျးရွာများ၊ မို မ့ျားတွင် ေကျးရွာသံုး 

စုိက်ခင်းများကုိ စီမံချက်ြဖင့ ်ြပညသူ်လူထုကို စည်းရံုးစိုက်ပျို းမည်။ 

(စစ) ေရေဝေရလဲ ေဒသများ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံများ 

ေရရှည်တည်တံ့ေစေရးအတွက် ေရေဝေရလဲစိုက်ခင်းများတည်ေထာင် 

မည်။ 

(ဆဆ)နှစ်စဉ် လူထုလပ်ရှားမြဖင့် သစ်ပင်များ စိုက်ပျို းနိုင်ေရးအတွက် 

ပျို းပင်များ ြဖန ့်ေဝေပးမည်။ 

(ဇဇ) သစ်ေတာထိန်းသိမ်းမလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူအများ ပူးေပါင်းပါဝင ်

လာေစေရးအတွက် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဈဈ) အပူပုိင်းေဒသ စိမ်းလနး် စုိြပည်ေရးအတွက် သစေ်တာစုိက်ခင်းများ 

တည်ေထာင် ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ညည) အပူပုိင်းေဒသအတင်ွးရိှ သဘာဝေတာကျန်များကုိ ြပုစုထိန်းသိမ်း 

မည်။ 

( ဋဋ ) သဘာဝေတာများမှ ထင်းထုတ်ယူ သံုးစွဲမကုိ ေလ ာ့ချနုိင်ေရးနှင့် 

ထင်းအစား အြခားေလာင်စာသုံးစွဲေရးကို ဦးတည်လျက် စွမ်းအားြမင့် 

မီးဖုိများ၊ ေလာင်စာေတာင့်များနှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်းများ ထိေရာက်စွာ 

တိုးြမှင့်သုံးစွဲလာေရးအတွက် စည်းရံုး ေဆာင်ရွက်မည်။  
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(ဌဌ) အပူပုိင်းေဒသတွင် ေြမဆီလာတိုက်စားြခင်း၊ ေြမအဆင့်အတန်း 

နိမ့်ကျြခင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ေရးအတွက် နုန်းတား ဆညင်ယ်များ 

တည်ေဆာက် သွားမည။် 

(ဍဍ) ေကျးလက်ြပည်သူများ ေသာက်သံုးေရ ဖူလုံေစေရးအတွက် ေရကန် 

ငယ်များ တူးေဖာ်မည်။  

(ဎဎ) အပူပုိင်းေဒသအတင်ွးရိှ ေတာင်စဉ်ေတာင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုြပည် 

လာေစေရးအတွက် စီမံချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဏဏ)ကန်းနှင့် သစ်မာများကို နှစ်စဉ်ေတာထွက်အေပ  အေြခခံ၍ စိစစ် 

ထုတ်လုပ်မည်။ 

(တတ)ေရာင်းတန်းဝင် သစ်မျို းနှင့်အတူ လူသံုးနည်းသစ်မျို းများကုိ  တဲွဖက် 

ထုတ်လုပ်မည်။ 

(ထထ)သစမ်ဟုတ်သည့် အြခားသစ်ေတာထွက် ပစည်းများကို စီမံကိန်း 

လျာထားချက် ေဘာင်အတွင်းမှ ထုတ်ယူ သုံးစွဲမည်။ 

(ဒဒ) ေခတ်မီစက်ယနရားြဖင့် သစထု်တ်ေရးအင်အား တိုးြမှင့်သွားရန်နှင့် 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်သည့် ဆင်ြဖင့် 

သစ်ထုတ် နည်းစနစ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဓဓ) သစ်ထုတ်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ေရးနှင့် သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရး 

နည်းစနစ်များ ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(နန) သစ်မထုတ်မီနှင့် သစ်ထုတ် ပီးကာလ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား 

အကျို းသက်ေရာက်မကုိ ေလ့လာဆန်းစစ် ပီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ သက်သာေစေသာ သစ်ထုတ်နည်းလမ်းများကို လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ပပ) သစ်အေြခခံ စက်မလုပ်ငန်းများ ဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်လာေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာ သစ်လံုးကုန်ကမ်းရရှိေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဖဖ) သစ်အေြခခံ စက်မလုပ်ငန်းထွက်ကုန် အမည်သစ်များ ထုတ်လုပမ်ည့် 

စက်ရံု၊ အလုပ်ရံုသစ်များ ေပ ထွန်းလာသည်နှင့်အမ  ြပည်တွင်းအလုပ် 
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သမားများအတွက် ေခတ်မီနည်းပညာသစမ်ျား ရရှိလာေစရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဗဗ) လူသံုးနည်းသစ်များကုိ နည်းပညာသစမ်ျား အသံုးြပု၍ အဆင့်မီ 

ကုန်ေချာ များထုတ်လုပ် ပီး ြပညပ်ေဈးကွကသုိ် ့ တင်ပုိေ့ရာင်းချ 

နိုင်ေရး ကို းပမ်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဘဘ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ေပါင်းစပ်ညိှနင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည်။ 

(မမ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာက  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး 

အတွက် ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင် သငတ်န်းများအြပင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများကုိ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျသွားမည်။  

(ယယ) ြပည်တွင်း/ ြပည်ပသင်တနး်များ၊ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲများ၊ အစည်း 

အေဝးများသို ့ဝန်ထမ်းများအားေစလတ်မည်။ 

၄။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် စွမ်းအင်က နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ 

ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ်သည်-   

(က) စွမ်းအင ်

(၁)မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြပည်တွင်း စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ဖူလံုေစေရးဦးစားေပး ေဆာင်ရွက် 

ေရး၊ 

(ခခ) စဉ်ဆက်မြပတ် စွမး်အင်က  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရး၊ 

(ဂဂ) စွမ်းအင ် အမျို းအစားသစ်များနှင့် ြပန်ြပည့် ဖိုး မဲ စွမး်အင် 

အရင်းအြမစ်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့ အသံုးြပုနုိင်ေရးအတွက် 

ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)စမ်ွးအင်အသံုးြပုမ စွမး်ရည် တုိးြမှင့်လာေစေရးနှင့် စွမး်အင် ခိုးြခံ 

ေခတာေရးတိုက့ို ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ငင) အြခားအစားထုိး စွမ်းအင်အမျိုးအစားများကုိ အိမ်သံုးစမ်ွးအင်အြဖစ် 

အသုံးြပုနိုင်ေရး ြမှင့်တင ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊  
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(စစ) ရှာေဖွေတွရိှ့သည့် ေရနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ  ့ သယံဇာတများကုိ 

ထက်ွရိှရာ ေဒသအပါအဝင် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး အကျို းရှိဆုံးနှင့် 

အထိေရာက်ဆံုး ရရိှခံစားနုိငမ်ည့် သုံးစွဲမ ြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)စွမ်းအင်က တွင် ပုဂလိကအပုိင်းမှ ပုိမုိပါဝင်ေစေရး ြမှင့်တင ်

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ   

စွမ်းအင(်ေရနံနင့်ှသဘာဝဓါတ်ေငွ )့ များကို ြဖည့်ဆည်းေပးသွားရန်။ 

 (ခခ) စက်မက ၊ လယ်ယာက နှင့် အြခားက များအတွက်  

လိုအပ်ေသာ စက်ေမာင်းဆီများ၊ ယူရီးယား ဓါတ်ေြမသဇာများနှင့် 

ေရနံဓါတုေဗဒ ကုန်ကမ်းပစည်းများကို ြဖည့်ဆည်းေပးသွားရန်။ 

(ဂဂ) စွမ်းအင်သံုးစဲွရာတွင် သုံးစွဲမနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေပ မ သဟဇာတ 

ြဖစ်ေစေရး ဦးတည်လျက် အသံုးြပုမနှင့် အေလအလွင့် ဆုံးရံးမ  

နည်းပါးေစေရးအတွက် စွမ်းအင် ေခတာေရး နည်းလမ်းများ ရှာေဖွ 

ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဃဃ)နိုင်ငံတကာနှင့် ေဒသတွငး် အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကိစ 

ရပ်များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ငင) စွမ်းအင်သုံးစွဲမများတွင် အဓကိ သုံးစွဲမြဖစ်ေနေသာ အိမ်သံုး 

ေလာင်စာ သံုးစဲွမတွင် ထင်းမီးေသွးအြပင် အြခားေလာင်စာ 

အမျိုးအစားများကိုလည်း အစားထုိး သံုးစဲွသွားရန်။ 

(စစ) ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စမ်ွးအင်သံုးစဲွမပံုစံ၊ စွမ်းအင် အမျိုးအစား အလိုက် 

လိုအပ်ချက် စသညမ်ျားကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာေနပီး အချက် 

အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ ြပင်ဆင်ြပုစ ုထားရိှသွားရန်။ 

(ဆဆ)စွမ်းအင ် (ေရနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ေငွ )့ စီမံကိန်းများတွင် ေခတ်မီ 

နည်းပညာများ အသံုးြပုြခငး်ြဖင့် တုိင်းရင်းသား ပညာရှင်များ၏ 

အရည်အေသွး တိုးတက်ြမင့်မားလာေစရန်နှင့် မျို းဆက်သစ်များ ြပုစု 

ပျို းေထာင်သွားရန်။ 
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(ဇဇ)  နုိင်ငံေတာ်၏ လံုြခုံ ေရးနှင့် စီးပွားေရး တည် ငိမ်မကို အေထာက်အကူ 

ြပုမည့် အရံစက်ေမာင်းဆီ ပမာဏများကုိ စနစ်တကျ စုေဆာင်း 

ထားရိှသွားရန်။ 

 (၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)အမျို းသားအကျို းစီးပွား ဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်ေစေရးအတွက် အဓကိ 

လိုအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ စွမ်းအငက်  ပိုမိုထိေရာက်စာွ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး စီမံကီးကပ်ကွပ်ကဲ ေဆာင်ရွက်မည့် 

အမျိုးသား စွမ်းအင်စီမံခန်ခ့ွဲမ ေကာ်မတီကို ဖွဲ စ့ည်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခခ) ေရနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ေငွ  ့ ြပည်တွင်းသုံးစွဲမလိုအပ်ချက်ကို အြမန်ဆုံး 

ြဖည့်ဆည်းေပးနုိင်ေရးအတွက် နိုင်ငံြခားေရနံ ကုမဏီများအား 

ဖိတ်ေခ ၍ ြမနမ်ာတုိင်းရင်းသားပုိင် ကုမဏီများနှင့် ပူးေပါင်းေစ ပီး 

ေရနံေြမသစ်များ တုိးချဲ ရ့ှာေဖွ ထုတ်လုပန်ိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဂဂ) ေရနံလက်ယက် တွင်းတိမ်များကို လက်ရှိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းလမ်းအတုိင်း တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ် အစုိးရအဖွဲ မ့ျား၏ အနီးကပ် ကီးကပ်မြဖင့် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန် လုိအပ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြပဌာန်း 

နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဃဃ)ေရနံတွင်းသစ်များတုိးချဲ ရ့ှာေဖွ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ 

ကို အဓိက ဦးတည်ေဆာင်ရွကမ်ည့်နည်းတူ လက်ရှိထုတ်လုပ်လျက် 

ရိှေသာ ေရနံတွင်းေဟာင်းများ၏ ထုတ်လုပ်မ ကျဆငး်နန်း 

အနည်းဆံုးြဖစ်ေစေရး ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည။် 

 (ငင) သဘာဝဓါတ်ေငွပ့ိုက်လိုင်း တည်ေဆာက်ြပုြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ  ့ြဖန်ြ့ဖူးြခငး်လုပ်ငန်းများကုိ နိုင်ငံေတာ် 

၏ စွမ်းအင် ဖူလံုေရးနှင့် အမျို းသားလံုြခုံ ေရး လိုအပ်ချက်အရ 

နုိင်ငံေတာ်၏ ကီးကပ်မြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ပီး လုိအပပ်ါက 
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နိုင်ငံြခား ကမ်းကျင် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အကျိုးတ ူ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 (စစ) တွင်းတူးေဖာ်ြခငး်၊ ဆုိက်စမစ် တုိင်းတာြခင်းစသည့် ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံေတာ်၏ ကီးကပ်မြဖင့် သီးြခား 

အဖဲွ  ့ အစည်းတစ်ခုကို နိုင်ငံြခား ကမ်းကျင် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

အကျိုးတူ ပူးေပါင်းဖွဲ စ့ည်းကာ နိုင်ငံြခား ကုမဏီများမှ ေခ ယူသည့် 

တင်ဒါများတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်နိုင်ေရး ဆက်လက်သုံးသပ်ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

(ဆဆ)နိုင်ငံေတာ်မှ အနာဂတ်ကာလတွင် ကမ်းလွန ် ေရနံလုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်သူအေနြဖင့် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် 

သွားနုိင်ရန် လိုအပ်သည်များကုိ ေလ့လာ သုံးသပ်၍ စီမေံဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

(ဇဇ) သဘာဝဓါတ်ေငွကုိ့ ေနစ့ဉ် ြပည်တွင်းအသံုးြပုနုိင်ရန်အတွက် တစ်ရက် 

လင် ၂၇၀ ကုဗေပသန်း ြဖန ့ြ်ဖူးလျက်ရိှရာမှ ၄၇၅ ကုဗေပသန်းအထိ 

ြဖန ့ြ်ဖူးနုိင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

(စျစျ) ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ်ေငွ  ့ ေရသဘာဝဓါတ်ေငွေ့ြမမှ 

ြပည်တွင်းသုိ ့ ကုဗေပ သန်း ၄၀ မှ သန်း ၆၀ သုိလ့ည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ပသုိ ့ ကုဗေပသန်း ၁၆၀ မှ သန်း ၂၄၀ သုိ ့ လည်းေကာင်း 

ြဖန ့ြ်ဖူးေရာင်းချရန် စီမံေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ညည) ရတနာစီမံကိန်းမှ ထုိင်းနုိင်ငံသုိေ့ရာင်းချေနသည့် သဘာဝဓါတ်ေငွ  ့

များအနက်မှ ြပည်တွင်း၌ ပုိမုိသံုးစဲွနုိင်ေရးအတွက်  ကုဗေပသန်း ၅၀ 

ကုိ တုိးြမှင့်ရယူသွားရန် စီမံေဆာင်ရွက် ထားပါသည်။ 

(ဋဋ) ေဇာတိကစီမံကိန်းမှ ြပည်ပသုိေ့ရာင်းချမည့် သဘာဝဓါတ်ေငွမ့ျား 

အနက်မှ ကုဗေပသန်း ၄၀ အား ြပည်တွင်းသံုးအတွက် ပုိမုိရရိှေအာင် 

ေဆာင်ရွက် ခ့ဲ ပီးြဖစ်သြဖင့်၊ ေဇာတိကစီမံကိန်းမှ စုစုေပါင်း ကုဗေပ 

သန်း ၁၀၀ အား ြပည်တွင်း၌ြဖန ့ြ်ဖူးနုိင်ေရးနှင့် ြပည်ပသုိ ့ကုဗေပသန်း 

၂၄၀ ြဖန ့ြ်ဖူး ေရာင်းချရန် စီမံေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 
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(ဌဌ) ေရနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ၏ လုပ်ကွက်အား သင့်ေလျာ်ေသာ 

အကျယ် အဝန်း အရွယ်အစား သတ်မှတ်ရန်နှင့် တစ်ဦးတည်းကုိ 

လုပ်ကွက်အများ အြပား လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပု   ြခင်းများမရိှေစရန် 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွမ့ျားနှင့် ညိှနင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

၅။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ  အမျို းသားစီမံကိန်းတွင်   သတုနှင့်တွင်းထွက်ပစည်းက  နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်-   

(က) သတုတွငး် 

(၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်၏ ဓာတ်သတုသိုက်များအား ေခတ်မီနည်းပညာများြဖင့် 

အဆင့်ြမှင့်တင၍် ေလလွင့်ဆုံးရံးမ အနည်းဆုံးနှင့် အရညအ်ေသွး 

ြပည့်မီစွာ ထုတ်နိုင်ေရးသို ့ေရှ ရ့ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ) ပုဂလိကပိုင် က  ြမင့်မားေရးနှင့် တုိင်းရင်းသား လုပင်နး်ရှင် 

ဓာတ်သတု ထုတ်လုပ်သူများ ထွန်းကား တိုးပွားလာေရး အားေပး 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) ကျယ်ြပန် ့ ထွန်းကားလာသည့် ေစျးကက်ွ စီးပွားေရးနှင့်အညီ   

ဓာတ်သတု ထုတ်လုပ်မနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာေစျးကွက်များ 

ြပည်တွင်း၌ အေြခခိုင်မာေပ ေပါက် ပီး ထုိက်သင့်သည့်ေစျးနန်းများ 

ရရိှေရး ကို းပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)ဓာတ်သတုသယံဇာတပစည်းများ သုံးစွဲရာတွင် ြပည်ပမှ တင်သွင်း 

ရသည့် ဓာတ်သတုများကုိြပည်တွင်း၌ ပိုမိုထုတ်လုပ် အစားထုိးေရး၊ 

(ငင) နုိင်ငံေတာ်၏ လံုြခုံ ေရးနှင့် စစ်ေရး၌ အေရးပါသည့် မဟာဗျူဟာ 

ေြမာက် ဓာတ်သတုများကိုစနစ်တကျ ထုတ်လုပ် စေုဆာင်းထားရိှ  

သွား ေရး၊ 

(စစ) ဓာတ်သတုထုတ်လုပ်မေကာင့် ြမန်မာေ့ရေြမသဘာ၀နှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိခိုက်ယိုယွင်း ပျက်စီးမမရိှေစေရးနှင့် ေဒသခံြပည်သူများ 

ထခုိိက် နစ်နာမမရှိေစေရး အေလးထားေဆာင်ရွကေ်ရး၊  
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(ဆဆ)ြမန်မာ့ပုလဲများကို ပိုမိုေမွးြမူထုတ်လုပ်ရန်နှင့် နုိင်ငံတကာေစျးကွက် 

သုိ ့တိုးတက်ေရာင်းချနိုင်ရန် အားေပးြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ဇဇ) ပုဂလိကပိုင်က  ြမင့်မားေရးေဆာင်ရွက်ရာ၌ လက်လုပ်လက်စား 

(တစ်နိုင်တစ်ပိုင်) ဓာတ်သတု ထုတ်လုပ်သူ တုိငး်ရင်းသားများကုိ 

လည်း မတစွာ  ေထာက်ပ့ံအားေပး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်း ြဖစ်သည်- 

(ကက)မျက်ေမှာက်အေြခအေနနှင့် ကိုက်ညီေသာ သတုတွင်းဥပေဒ၊ ြမန်မာ့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာ ဥပေဒ၊ ြမန်မာ့ပုလဲဥပေဒ၊ ြမန်မာ့ဆားဥပေဒနှင့် 

အဆိုပါ ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွ ပီး၊ အတည်ြပုနိုင်ေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) စီးပွားြဖစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ြမန်မာ့သတု ရတနာသုိက်များကုိ 

စဉ်ဆက် မြပတ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ြပည်တွင်းြပည်ပ ရငး်နှီးြမှုပန်ှံမ 

များ တုိးတက်လာေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) ဓာတ်သတု ထုတ်လုပ်မအတွက် ေပးေဆာင်ရမည့် အခွန်အခများ 

အြပည့် အဝေကာက်ခံရရှိေရး ကိုးပမး်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)အရည်အေသွးြမင့်ေကျာက်စိမ်း၊ ေကျာက်မျက် အေချာထည် လုပ်ငန်း 

များကို နိုင်ငံြခားသား လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက် သွားရန်။ 

(ငင) ဘိလပ်ေြမစက်ရုံ တည်ေဆာက်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှလုိေသာ ြပည်ပနုိင်င ံ

များမှ ကုမဏီများနှင့် အကျိုးတူ လုပ်ကိုင်နိုင်ေရး ဖိတ်ေခ  

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(စစ)  သန်လျင်ခဲမြဖူသန်စ့င်စက်ရုံတွင် သတုရိုင်းမှ သန်စ့င် ပးီ သတု 

များကို ဆင့်တက်ြပုြပင်မ ြပုလုပ်ရာ၌ နုိငငံ်ြခား အရင်းအနှီးြဖင့် 

လုပ်ကိုင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဆဆ)သတုတွင်း လုပ်ငန်းများေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် 

ပျက်စီးမမရိှေရး ထုတ်လုပမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမ   ယှဉတ်ွဲ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- 

(ကက)စီမံကိန်း လျာထားချက်နှင့်အညီ ဓာတ်သတုများတုိးတက် ထုတလ်ပု် 

နိုင်ေရး အေလးထားေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) သတုတွင်းသစ်များ တုိးချဲ ြ့ခင်းနှင့် တွင်းေဟာင်းများ ြပုြပင်မွမ်းမ ံ၍ 

အရည်အေသွးြမှင့်တင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) နုိင်ငံအနံှ ့ ေရ၊ သတု၊ ေကျာက်မျက်လုပ်ကွက်များကို ြပည်သူများ/ 

အေသးစားလုပ်ငန်းရှင်များသုိ ့ ြပန်ြ့ပန်န့ှံန့ှံ ့ ခွဲေဝချထားလုပ်ကိုင်ေရး 

အေလးထားေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)အေရှ နှ့င့် အေရှ ေ့တာင်အာရှနိုင်ငံများ၏ ဘူမိသိပံဆုိငရ်ာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီတွင် အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ဝင်ေရာကနုိ်င်ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) သတုတွင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ရုရှားဖက်ဒေရးရှင်းနုိငငံ်၏ သဘာဝ 

အရင်းအြမစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနတုိအ့ကား ဘူမိ 

ေြမပုံြပုစ ု ေရးဆွဲေရး၊ ဓာတ်သတုသယံဇာတ အရင်းအြမစ်များနှင့် 

ေရအရင်းအြမစ်များဖွံ ဖ့ိုး တုိးတက်ေရးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

ပိုခ့ျဖလှယ်ေရး နားလညမ် စာခန်လာလက်မှတ် ေရးထုိးနိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) သတုတွင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ဂျပန်အမျိုးသားေရနံ၊ ဓာတ်ေငွန့ှင့် သတု 

တူးေဖာ်ေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းတိုသ့ည် တနသာရီတုိငး် ေဒသကီး 

အတွင်း ခဲမြဖူ၊ အဖို က်နက် ြဖစ်ထွနး်မများအား နှစ်ဖက်ပူးေပါင်း 

ကာ ဒုတိယအကိမ် ကွင်းဆငး်ေလ့လာမများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)သတုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ကုိးရီးယားသမတနုိငငံ် အသိပညာနှင့်

စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာနတိုသ့ည် ြမန်မာ-ကုိးရီးယား ဓာတ်သတုနှင့် 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာ-ကုိးရီးယား 

သတုသယံဇာတများ ပူးေပါင်းေကာ်မတီ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(မူကမ်း) 

နှင့် ကိုးရီးယားသမတနိုင်ငံ ကိုးရီးယားဘူမိသိပံနှင့် သတုသယံဇာတ 

ဆိုင်ရာ ဌာနနင့်ှ သုေတသနြပု လုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် 
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သေဘာတူညီချက် (မူကမ်း) လက်မှတ်ေရးထုိးနိုင်ေရး ေဆာငရွ်က် 

မည်။ 

(ဇဇ) ဓာတ်သတုကန်သ့တ်နယ်ေြမ၊ ရတနာနယေ်ြမများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကုိ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(စျစျ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး လုပင်န်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင် ရွက်မည်။ 

၆။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အမျို းသားစီမံကိန်းတွင် စက်မလက်မက နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) စက်မ 

 (၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ေခတ်မီစိုက်ပျို းေရးကုိ  အေြခခံ၍ စက်မနိုင်ငံေတာ် အဆင့်သို ့ 

တက်လှမ်းေရး၊ လယ်ယာအေြခခံ စက်မလုပ်ငန်းများ၊ လယယ်ာ 

လုပ်ငန်းများ၊ လယ်ယာထုတ်ကုနမ်ျား တန်ဖုိးြမှင့် ထုတ်လုပ်သည့် 

လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန်တ့ိုးတက်လာေစေရးနှင့် အေသးစား 

နှင့် အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းများကုိ အေလးေပး ေဆာင်ရွက်ရင်း 

အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ထူေထာင်ေရး၊ 

(ခခ) အေသးစားနှင့်အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းများကုိ တွန်းအားေပး 

ေဆာင်ရွက် ပီး အကီးစား စက်မလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက ်

ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် ြပည်ပသွင်းကုန ်အစားထုိးထုတ်ကုန်နှင့် ြပည်ပပို ့

ထုတ်ကုန်များ တိုးြမှင့်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) စက်မက  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်လာေစေရးအတွက် ပုဂလကိအခန်းက ၊ 

အစိုးရနှင့် ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မက  ပိုမိုြမှင့်တင်ေရး၊ 

(ဃဃ)စက်မက  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစေရးအတွက် နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာ 

နှင့် ရငး်နှီးြမှုပ်နံှမများ ဖိတ်ေခ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

 (ငင) ြပည်တွင်းရှိ သယံဇာတ ကန်ုကမး်ပစည်းများကုိ ထိေရာက် အကျိုး 

ရှိစွာ အသံုးြပုရန်နှင့် ြပည်တင်ွးရိှ အေြခခံကုန်ကမ်းများြဖင့် 

တန်ဖိုးြမှင့် ထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(စစ) လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ်များ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြမှင့် 

တငေ်ပးေရး၊ နည်းပညာအဆင့်ြမင့် လူစ့မ်ွးအား အရင်းအြမစ်များ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေရး၊ 

(ဆဆ)စွမ်းအင်ကို အကျိုးရိှ ထိေရာက်စွာ အသုံးချေရး၊ ခိုးြခံ ေခတာေရး 

နှင့်  ြပန်လည် ြပည့် ဖိုး မဲစွမ်းအင် အသံုးချေရး၊ 

(ဇဇ) နုိင်ငံေတာ်၏ စက်မက တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို 

မထိခိုက်ေစသည့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကမ် ြဖစ်ေစမည့် 

အစိမ်းေရာင် စက်မလုပ်ငန်းများ ပုိမုိတုိးတက်လာေစေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

(ကက)ေခတ်မီစိုက်ပျို းေရးကုိ အေြခခံေသာ ကန်ုထုတလု်ပမ်၊ ဝန်ေဆာင်မ 

နှင့် စက်မလယ်ယာက  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးအား အရိှန်အဟုန်ြဖင့် 

အမျိုးသားေရး ရည်မှန်းချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ကို းပမ်းရန်။ 

(ခခ) နုိင်ငံသားများ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ေပ ထွန်းလုပ်ကုိင် 

ခွင့်ရိှေစရန် အေသးစားနှင့်အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ိုး 

တုိးတက်ေရးကုိ အေလးထား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် လုိအပ်မည့် အကီးစားစက်မလုပ်ငန်းများကို 

တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ထုတ်လုပ်မက ၊ ဝန်ေဆာင်မက ၊ ဘက်စုံမီဒီယာ အတွဲအခိုင်နှင့် 

ေငွေကးက တုိ ့ဟန်ချက်ညီညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခခ) စက်မလုပ်ငန်းများအား ေအာက်ပါအတိုင်း ဦးစားေပး/တစ် ပို င်နက် 

တည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

- အေပါ့စား စက်မလုပင်န်း (ဥပမာ-အေသးစားနှင့် အလတ်စား 

စက်မ လုပ်ငန်းများ) 

- ြပည်ပပိုက့ုန်ြမှင့်တင်ေရး/ ြပည်ပသွင်းကုန် အစားထုိး စက်မ 

လုပ်ငန်း များ 

- အလုပ်သမား အများအြပားသုံးရသည့် စက်မလုပ်ငန်းများ 
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- ဗဟုသုတအေြခခံနှင့် နည်းပညာအေြခခံသည့် စက်မလုပ်ငန်းများ 

- ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ အများအြပား သံုးရသည့် စက်မလုပ်ငန်းများ 

(ဥပမာ-အကီးစားစက်မလုပ်ငန်းများ) 

(ဂဂ) အေသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းဌာနများ ဖွင့်လှစ်၍ အေသးစားနှင့် 

အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းများ တုိးတက်မ ြဖစလ်ာေစေရး 

နည်းပညာ အကူအညီ ပ့ံပိုးေပးရမည်။ 

(ဃဃ)အေသးစားနှင့် အလတ်စား ေငွေကးဌာန၊ အေသးစားနှင့် 

အလတ်စားဘဏ်များ ဖွင့်လှစ်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရန်ပုံေငွများ 

နှစ်စဉ် လျာထား သတ်မှတ် ပးီ ေငွေကးေထာက်ပံ့ကူညီေပးရမည်။ 

-  အထူးရန်ပံုေငွ 

- လုပ်ငန်းအဆင့်ြမင့်ှတင်ေရးနှင့် 

ေခတ်မီစက်ကိရိယာများအသံုးြပုေရး ရန်ပုံေင ွ

-  အေရးေပ ေထာက်ပံ့ေရးရန်ပုံေငွ 

-  အြခားရန်ပုံေငွ 

(ငင) အေသးစားနှင့် အလတ်စားစက်မလပ်ုငန်းများ ပုိမုိဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက် 

ေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းအေထာက်အကူြပု အဖွဲအ့စည်းများ၊ 

တစ်ေနရာတည်းမှ ခွင့်ြပု ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်စနစ် ဖွင့်လှစ် 

နိုင်ေအာင် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးရမည။် 

(စစ) အေသးစားနှင့် အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းများ ရပ်တည်ရှင်သန် 

နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်တိုးတက်ေစရန် ေလာက်လှမ်းရမည့် 

လမ်းေကာင်းတွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး ြဖစ်ေစေသာ ထပ်ဆင့်အခွန် 

စည်းကပ်ြခင်းများကို ေလျာ့ချ၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သုိမ့ဟုတ်) 

သက်သာခွင့်များကုိ စီစဉ် ေပးရမည်။ 

(ဆဆ)စက်မက  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေစေရးအတွက် နိုင်ငံေတာ်နှင့် ပုဂလိက 

စက်မ လုပ်ငန်းရှင်များ အချိတ်အဆက်မိမိြဖင့် အြပန်အလှန ် ညိှနင်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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(ဇဇ) စက်မလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂလိက၊ အစိုးရနှင့်ပဂုလိက ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မကို ပိုမိုပါဝင်ေစ ပီး ထုတလု်ပ်မနှင့် ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်းများ ပုိမို လွယ်ကူ ေချာေမွ ေ့စေရး လိုအပ်ေသာ အခွန်ကိစနှင့် 

ဥပေဒေရးရာ ကိစရပ်များကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည်။ 

(ဈဈ) နုိင်ငံပိုင်၊ ပုဂလိကပုိင၊် သမဝါယမပိုင်နှင့် စက်မဇန်ုများရိှ စက်ရံု 

အလုပ်ရုံများအား စွမး်အားြပည့် ထုတ်လုပ်နုိင်ေရး (စွမ်းအင၊် 

ကုန်ကမ်း၊ နည်းပညာနှင့် ရင်းနီှးေငွ) စသည့် လုိအပ်ချက်များကုိ 

ြဖည့်ဆည်းညှိနင်း ကူညီပံ့ပိုး ေပးရမည်။ 

(ညည) လတ်ွလပ်မနှင့် စည်းမျဉ်းေလျာ့ေပါ့ြခငး်ြဖင့် စွမး်ရည်ထိေရာက်မ 

ရှိလာေအာင်နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ ရှိလာေအာင် စီမံခန်ခ့ွဲေပးရမည်။ 

(ဋဋ) စက်မထုတ်ကုန်ပစည်းများ အရညအ်ေသွး တိုးတက်လာေစေရး 

အတွက် စံချိန် စံညန်းဆိုင်ရာဥပေဒ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒ၊ ယှဉ် ပို င်မ 

ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ယှဉ် ပို င်မ ဥပေဒများကုိ ေရးဆွဲြပ ာန်းေပးရမည်။ 

(ဌဌ) အစိုးရအေနြဖင့် လုပထံု်းလုပန်ည်း စည်းမျဉ်းချမှတ်ေရး အာဏာနှင့် 

ဆိုင်ေသာ လုပင်နး်များကုိ ပီပီြပင်ြပင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဍဍ)  မျို းတူစက်မ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ မ့ျားကုိ ေတာင့်တင်းခုိင်မာေအာင် 

ေဆာင်ရွက် ေပးရမည။် 

(ဎဎ) စက်မနည်းပညာ အေြခြပုထားြခင်းမှ သတင်းနညး်ပညာ အေြခြပု 

ဆီသုိ ့ ကူးေြပာင်းရာတွင် ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ေပး 

ရမည်။ 

(ဏဏ)စက်မလုပ်ငန်းများကုိ နိုင်ငံတကာနှင့်ချိတ်ဆက်မ ရရှိေစေအာင်     

ကူညီပံ့ပိုး ေပးရမည်။ 

(တတ)ကမ်းကျင်လုပ်သားများကို စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်ပျိုးေထာင် ပီး၊   

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ အသိအမှတြ်ပု ကမ်းကျင်လုပ်သားများအြဖစ် 

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရညအ်ချင်း ရှိသူများြဖစ်သည်အထိ ေလ့ကျင့် 

ပျိုးေထာင်ေရး နည်းဗျူဟာ ကုိ ကျင့်သံုးရမည်။ 
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(ထထ)ြပည်တွင်းသယံဇာတများ အေြခခံအသုံးြပုသည့် ကုန်ပစည်း 

အမယ်သစ်များ ထုတ်လုပ်ေရးနှင့် တန်ဖိုးြမှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဒဒ) တည်ေဆာက် ပီး စက်မဇန်ုများ ဖံွ ဖိ့ုးတိုးတက်ေစေရးနင့်ှ နယ်စပ် 

ေဒသ များတွင်စက်မဇုန်အသစ်များကုိ လုိအပ်သလုိ တည်ေဆာက် 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေပးရမည်။ 

 (ဓဓ) ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်မ ေနာက်ကျေနေသာ ေဒသများ၌ အေြခခံစက်မ 

လုပ်ငန်းများအပါအ၀င် အြခားစက်မလုပ်ငန်းများပါ ဖွံ ဖ့ိုးလာေစေရး 

အတွက် ေဒသနရ စက်မလုပ်ငန်းများကို အားေပးတည်ေထာင် 

ေပးရမည်။ 

(နန) စီးပွားေရး အထူးဇုန်များ ဖံွ ဖ့ို းတုိးတက်ေစေရး ေဆာင်ရွကေ်ပး 

ရမည်။ 

၇။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင်  လပ်စစ်ဓာတ်အားက နှင့် စပ်လျဉ်း 

၍  မူဝါဒ၊ ရညမှ်န်းချက်နှင့်  လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ြဖစ်သည်- 

(က)လပ်စစ်စွမ်းအား 

(၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)လပ်စစ်ဓာတ်အား လုံေလာက်ြပည့်ဝစွာ ြဖန်ြ့ဖူးေပးနိုင်ေရး အတကွ် 

ရရှိနိုင်သမ  စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များ အသံုးြပု၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ) နုိင်ငံေတာ်တွင် အနာဂတ်စွမ်းအင် လုံေလာက်မရှိ ပီး အရန်စွမ်းအင် 

ထားရိှေစေရးနှင့် ေရရှည် အသံုးြပုနုိင်ေရးအတွက် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ကို အကျို းရှိရှိ အသုံးြပုနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ လပ်စစ်ဓာတ်အားကို အနရာယ် 

ကင်းရှင်းစွာ ပိုလ့တ်ြဖန်ြ့ဖူးေပးနိုင်ရန ် ဦးတည် ေဆာင်ရွက်ေရး။ 

(ဃဃ)လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်လာေသာ 

ေခတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ 
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(ငင) လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်၊ ပုိလ့တ်၊ ြဖန်ြ့ဖူးမလုပ်ငန်းများကို 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ အနည်းဆုံး နည်းလမ်းများြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) တစ်နုိင်ငံလံုးသုိ ့ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပုိလ့တ်၊ ြဖန်ြ့ဖူးေပးနုိင်ေရး 

ကိုးပမ်း ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ြပည်သူလူထုနှင့် ပုဂလိကတုိက့ က  

အလုိက် ပါဝင်လာေစေရး ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း တုိးတက် ထုတ်လုပ်လာနုိင်မည့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဓာတ်အားစနစ်မှ တုိင်းေဒသ 

ကီးများနှင့် ြပည်နယ်များသုိ ့ သယ်ယူ ပုိလ့တ်နုိင်ေရးအတွက် မဟာ 

ဓာတ်အားလုိင်းများနှင့် ပင်မဓာတ်အားခဲွရံုများအား တည်ေဆာက် 

ရန်နှင့် သံုးစဲွမည့် စက်မလုပ်ငန်း ကီးများနှင့် လုပ်သား ြပည်သူများအား 

ြဖန်ြ့ဖူးနုိင်ေရးကုိလည်း  စီမံချက်ြဖင့်  ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ပင်မဓာတ်အားေပးစနစ်မှ အလှမ်းကွာေဝးသည့် ေကျးလက်ေဒသ 

များတွင် ြပည်သူလူထုမှ ပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင့် ဇီဝေလာင်စာ က့ဲသုိေ့သာ 

ြပန်လည် ြပည့် ဖိုး မဲ စွမ်းအင်သံုး ဓာတ်အားေပးစက် များ တပ်ဆင် 

သံုးစဲွလာေစေရး နည်းပညာနှင့် မူဝါဒပုိင်းဆုိင်ရာ အကူအညီများ ပ့ံပုိး 

ေပးရန်။ 

(ဂဂ) ဓာတ်အားစနစ်မှ လပ်စစ်ဓာတ်အား မေရာက်ရိှေသးေသာ အရပ ်

ေဒသများတွင် အေသးစား ေရအားလပ်စစ်နှင့် ဒီဇယ်ဓာတ်အားေပး 

စက်များြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန်။ 

(ဃဃ)လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ၊် ပိုလ့တ်၊ ြဖန်ြ့ဖူး၊ သံုးစွဲေနေသာ 

ြမန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်အားစနစ်၏ အရည်အေသွးအား စံချိန် စံညန်းနှင့် 

အညီ သတ်မှတ်ထားေသာ ဗုိအ့ားအဆင့်အတွင်း ဓာတ်အား 

ြပတ်ေတာက်မနှင့် ဓာတ်အားေပျာက်ဆံုးမ အနည်းဆံုးြဖင့် ပိုလ့တ်နိုင် 

ရန် မိမိတို၏့ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနှင့် နုိင်ငံတကာမှ အတတ်ပညာ 

အကူအညီ ရယူကာ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 
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(ငင) ြမန်မာနုိင်ငံတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်း ေပးရန် 

ေရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မများအြပင် သဘာဝဓာတ်ေငွသံု့း 

ဓာတ်အားေပးစက်များ ေမာင်းနှင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့်  ေလစွမ်းအင် 

နှင့် ေနေရာင်ြခည်သံုး ဓာတ်အား ေပးစက်ရံုများကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့

စီးပွားြဖစ် တည်ေဆာက်၍ ဓာတ်အားလုိအပ်ချက်ကုိ အားြဖည့်ကူညီ  

ပ့ံပုိးေပးရန်။ 

(စစ) တစ်နုိင်ငံလံုးရိှ တုိင်းေဒသကီးများနှင့် ြပည်နယ်များသုိ ့ ဓာတ်အား 

စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်  ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူးေပးနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဆဆ) လပ်စစ်မီးရရိှသည့် ေကျးရွာများ အေရအတွက် ပုိမုိလာေစေရး ကိုးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက) လက်ရိှြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဓာတ်အားစနစ်တွင် ဓာတ်အား ပုိလ့တ် ရာ၌ 

အသံုးြပုလက်ရိှေသာ အြမင့်ဆံုးဗုိအ့ားမှာ ၂၃၀ ေကဗီွ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဓာတ်အား သံုးစဲွမြမင့်မား၍ ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မ ပုိမုိများြပား 

လာမည့် အနာဂတ်ကာလတွင် အလှမ်းကွာေဝးေသာ ေဒသများသုိ ့

ဓာတ်အားပမာဏ များများကုိ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပုိလ့တ်ေရးလုိင်းတွင် 

ဓာတ်အားေပျာက်ဆံုးမ နည်းနည်းနှင့် ပုိလ့တ်နုိင်ေရးအတွက် ၅၀၀ 

ေကဗီွ ဗုိအ့ားစနစ်သုိ ့တုိးြမှင့် အသံုးြပုေရး ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ခခ) လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မ၊ ပုိလ့တ်မ၊ ြဖန်ြ့ဖူးမ၊ သုံးစွဲမ တိုက့ို 

အချိန်နှင့် တစ်ေြပးညီ ထိန်းညိှကွပ်ကဲနုိင်ရန် သတင်းအချက်အလက် 

နှင့် ဆက်သွယ်ေရး ေခတ်မီနည်းပညာသံုး ဓာတ်အား ကွပ်ကဲေရး 

စနစ်ကို တပ်ဆင ်အေကာင ်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဂဂ) လပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးတက်ြဖန်ြ့ဖူး ေပးနိုင်ေရးအတွက် တိုင်းေဒသ 

ကီးများ၊ ြပည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဓာတ်အား 

ြဖန်ြ့ဖူး ေရးလုိင်းများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများကို တိုးချဲ  ့ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် တည်ေဆာက်သွားမည်။ 
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(ဃဃ)လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖ းူမစနစ်တွင် ဓာတ်အားေပျာက်ဆံုးမ ေလျာ့ချ 

နုိင်ေရးအတွက် နည်းလမ်းေကာင်း တစ်ခုြဖစ်ေသာ ေခတ်မီနည်းပညာသံုး  

မီတာဖတ် စနစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ငင) အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ပီး၊ ဓာတ်အားေပျာက်ဆံုးမနည်းေသာ ထရန် 

စေဖာ်မာများ၊ အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ ဓာတ်အား လုိင်းကိ းုများနှင့် 

ေကသီးများကုိ ဝယ်ယူ၍ တပ်ဆင်သံုးစဲွြခင်းြဖင့် ဓာတ်အား ပုိလ့တ်ေရးနှင့် 

ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖ းူေရးတုိတွ့င် ဓာတ်အား ေပျာက်ဆံုးမ ေလျာ့ကျရန် 

ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(စစ) ဓာတ်အားေပးစက်ရုံများမှ ဓာတ်အားကို ဗုိအ့ားအဆင့်အလုိက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညန်းနှင့်အညီ ပုိလ့တ်ေပးနုိင်ေရးအတွက် 

ဓာတ်အားေပး စက်ရံုများ၊  ဓာတ်အားခဲွရံုများတွင် ဗုိအ့ားထိန်းညိှ 

ေပးေသာ စက်ပစည်းများ (ရှန်ရီ့အက်တာ၊ ကက်ပစတာဘန်)့ ထပ်မံ 

တပ်ဆင်ြခင်းတုိကုိ့ ေဆာင်ရွက် သွားမည်။ 

(ဆဆ)ဓာတ်ေငွတ့ာဘုိငစ်က်များသည် သဘာဝဓာတ်ေငွ  ့ ရရိှမအေပ  

မူတည်၍ စက်စွမ်းအားြပည့် လည်ပတ်နိုင်ရန်၊ အထူးသြဖင့် ေရအား 

လပ်စစ်စက်ရုံများ ထုတ်လုပ်မ ေလျာန့ညး်သွားချိန် ေနွရာသီ 

ကာလများတွင် ဓာတ်အားပိုမို ထုတ်လုပ်ေပးနုိင်ရန် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည်။ 

(ဇဇ) ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ေလစွမ်းအင်သံုး လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ေရး 

စီမံကိန်းြဖစ်ေြမာက်နုိင်စွမ်း အစီရင်ခံစာအား စနစ်တကျ ကွင်းဆင်း 

ေလ့လာ ပီး ြဖစ်ေြမာက်နုိင်မ အလားလာေကာင်းများ ရရိှပါက 

မွန်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ တနသာရီတုိင်း ေဒသကီး တုိတွ့င် 

စီမံကိန်းချမှတ် ေဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် အြခား တုိင်းေဒသ ကီးများ နှင့် 

ြပည်နယ်များတွင်လည်း ြဖစ်ေြမာက်နုိင်မ အလားအလာများ စူးစမ်း 

ရှာေဖွသွားမည်။ 

(ဈဈ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးနှင့် အသစတ်ည်ေဆာက် လက်ရှိေသာ 

သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်သို ့ ဓာတ်အားေပးနိုင်ေရးအတွက် 



  
29 

  
 

ရန်ကုန် မို အ့နီး တွင် သင့်ေတာ်မည့် တပ်ဆင်အင်အား ပမာဏရိှေသာ 

သဘာဝဓာတ်ေငွ ့ နှင့် စွန်ပ့စ်အပူသံုးဓာတ်အားေပး စက်ရံုများကုိလည်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ညည) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးလက်ရှိေသာ ပုဂလိက လပ်စစ် 

ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မစနစ် ကိုစတင်ကျင့်သုံး အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

၈။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစမံီကိန်းတင်ွ ေဆာက်လုပမ်က နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒ၊ ရညမှ်န်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ေဆာက်လုပ်ေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်၏  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲလာသည့် နုိင်ငံေရးစနစ်နှင့်အညီ နုိင်ငံ 

အတွင်းရှိ လမ်းများကုိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လမ်းမကီးများအြဖစ် 

ေပ ေပါက်လာေစေရး၊ 

(ခခ)  ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆကစ်ပ်လျကရိှ်သည့် နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်မ 

လမ်းေကာင်းများရိှ ၂၀၃၀ ခုနှစ ် နှစ်ရှည်စီမံကိန်း ပီးဆံုးချိန်တွင် 

တစ်ရက်ပျမ်းမ  ယာဉ်စးီေရ (၅၀၀၀) အထက် ေကျာ်သည့် လမး်များ 

အား (၇၂) ေပ အကျယ် ကတရာကွန်ကရစ်လမ်း၊ တစ်ရက်ပျမ်းမ  

ယာဉ်စီးေရ (၂၅၀၀ မှ ၅၀၀၀) အတွင်းရှိ လမ်းများအား (၄၈)ေပ 

အကျယ် ကတရာကွန်ကရစ်လမ်း၊ တစ်ရက်ပျမး်မ  ယာဉ်စီးေရ  

(၅၀၀ မှ ၂၅၀၀) အတွင်းရှိ လမ်းများအား (၂၄)ေပ အကျယ် ကတရာ 

ကွန်ကရစ်လမ်း (သုိမ့ဟုတ်) (၂၂)ေပ အကျယ် ကတရာလမ်း၊ 

တစ်ရက် ပျမ်းမ  ယာဉ်စီးေရ (၅၀ မှ ၅၀၀) အတွင်းရိှ  လမ်းများအား 

(၁၈)  ေပအကျယ်  ကတရာလမ်း၊ တစ်ရက် ပျမ်းမယာဉ်စီးေရ(၅၀) 

ေအာက် ေလျာ့နည်းသည့် လမ်းများအား (၁၂)ေပအကျယ် 

ကတရာလမ်းအြဖစ ်  ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) လမ်းမကီးများကို အဆင့်ြမှင့်တင်ထားသည့် ယာဉ်သွားလမ်း 

အကျယ်အတိုင်း တံတားများကုိလည်း အမဲတမ်း တံတားများအြဖစ် 
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တည်ေဆာက်ေရးနှင့် လမ်းများကို တုိးတက်ေအာင် ရည်မှန်းချက် 

ထား ေဆာင်ရွကမ်ည်ြဖစ်၍ နစ်ှစဉ် (၂%) တိုးတက်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)စမံီကိန်းလုပ်ငန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန် လုပင်န်းေဆာင်ရွက်မနှင့် ပစညး်ဝယ်ယူမ 

များကို အိပ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အဂတိလုိက်စားမ 

ကင်းရှင်းေစရန ် ပညာေပးမ၊ အေရးယူမများကုိ အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ငင) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ေဆာင်လျက်ရိှေသာ 

အင်ဂျင်နီယာများသည် ကမာ့အဆင့်မီနည်းပညာများ တတ်ကမ်း 

ေစရန် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေနွးပွဲများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ပညာသင်ကားေရး အစီအစဉ်များြဖင့် အရည်အေသွး ြမှင့်တင်ရန်နှင့် 

သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာရပ်များြဖင့် ဆက်စပ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး၊ 

(စစ) ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း 

အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ေခ ၍ ေဖာက်လုပ် 

ြပုြပင် အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ြခငး်နှင့် လဲေြပာင်း 

ေပးြခင်းစနစ်ြဖင့်  ပုဂလိကပိုင် အခန်းက ကုိ ြမှင့်တင်နိုင်ရန ်

နည်ပညာပိုင်း ပံ့ပိုးြခင်း၊ အတတ်ပညာပုိင်း အကူအညီေပးြခင်း၊ 

ရပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ကာကွယ ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးသွားေရး၊ 

(ဆဆ)နိုင်ငံြခားမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ ဖိတ်ေခ ၍ ြပည်တွင်းတွင် 

လမ်း/တံတားစီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

အာရှ ဖံွ ဖ့ို းေရးဘဏ်၊ ကမာ့ဘဏ် ေချးေငွများြဖင့် လမ်း/တံတားများ 

အဆင့် ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ြပည်ပနုိငငံ်များမှ အေထာက်အပံ့၊ 

ေချးေငွများ ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဇဇ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမေလျာ့ကျေရး ရည်မှန်းချက်ကို အေထာက်အကူြပု 

ေစရန်အတွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမ ြမနဆ်န်ေချာေမွ ေ့စေရး၊ ေဒသခံ 
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ြပည်သူများ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ေပ ထွန်းလာနိုင်ရန် 

လမ်း/တံတားများ အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဈဈ) နုိင်ငံေတာ်မှ ချမှတ်ထားေသာ ေကျးလက်ေဒသဖံွ ဖိ့ုးေရးနှင့် ဆင်းရဲ 

နွမ်းပါးမ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်ကုိ အေထာက် 

အပ့ံေကာင်း ြဖစ်ေစမည့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မို ြ့ပဖွံ ဖ့ိုးေရး မူဝါဒများနှင့် 

မို ့ြပ ဖံွ ဖိ့ုးေရးမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ေဆာင်ရွကေ်ရး၊ 

(ညည) ြမန်မာနိုင်ငံတဝှမး်လုံးရှိ ြပည်သူများ၏ အေြခခံလိုအပ်ချက် တစ်ရပ် 

ြဖစ်ေသာ ေနေရးအတွက် လူေနမအဆင့်အတန်း ြမင့်မား တိုးတက် 

ေရးနှင့် ေဘးကင်းလံုြခံု  စိတ်ချရေသာ အိမ်ရာများ၊  မို ြ့ပများ 

စနစ်တကျ ဖွံ ဖ့ို းလာေရးအတွက် အဓိကထား ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဋဋ)  မို ့ြပဖွံ ဖ့ို းေရးနှင့် အိမရ်ာ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကေ်ရး က များတွင် 

လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ် ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးအတွက် ြပညတွ်င်း၊ 

ြပည်ပမှ ေခတ်မီ နည်းပညာများ၊ ကမ်းကျင်သူများ အကအူညြီဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဌဌ) နိုင်ငံေတာ်မှချမှတ်ေသာ မူဝါဒများနှင့်အညီ ြပည်သူတို၏့ အိမ်ရာ 

လိုအပ်ချက်များအရ အိမ်ရာဖွံ ဖ့ို းေရး နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်၍ 

ရန်ကုန် မို န့ှင့် မို က့ီးများတွင် အိမ်ရာစီမံကိန်းများ စနစ်တကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတုိင်း 

အတာြဖင့်  မို ြ့ပဖွံ ဖ့ို းေရး စီမံကိန်းများ ေရးဆဲွေရး၊ 

(ဍဍ)  ြပည်သူဝ့န်ထမ်းများ၏ ဘဝလံုြခုံ ေရးနှင့် လူေနမအဆင့်အတန်း 

ြမင့်မားေရးအတွက် သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်ေသာ အိမ်ရာများကို 

ြဖည့်ဆည်း ေပးနိုင်သည့် အိမ်ခန်းပုိင်ဆိုင်ခွင့် ရရိှေစမည့် အိမ်ရာ 

စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲေရးနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

 (၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မ လမ်း (၁၆) လမ်းကုိ (၂၄) ေပ အကျယ် 

ကတရာလမ်းအဆင့် ေရာက်ရှိရန်။ 

(ခခ) ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည်ေထာင်စုလမး်မ ကီးများ (၄၄) လမ်း။  
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(ဂဂ) ြပည်ေထာင်စုလမ်းသစ်(၁၉)လမ်းတုိက့ (၁၂)ေပအကျယ် ကတရာ 

လမ်း အဆင့်ေရာက်ရှိရန်။  

(ဃဃ)၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မ လမး်မ ကီးများ 

ေပ ရိှ တံတား ကီးငယ် စုစုေပါင်း(၇၂)စင်းကုိ (၂) လမ်းသွား (၂၄)ေပ 

အကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တတံားများအြဖစ် တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန။် 

(ငင) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည်ေထာငစု် လမ်းမကီး 

ေပ ရိှ တံတား ကီးငယ် စုစုေပါင်း (၂၉၀) စငး်ကို (၂) လမ်းသွား (၂၄) 

ေပ အကျယ် သံကူကွန်ကရစ်တံတားများအြဖစ် တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက် 

ရန်။ 

(စစ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည်ေထာင်စုလမ်းသစေ်ပ ရှိ 

တံတားကီးငယ်စုစုေပါင်း(၂၅) စင်းကို (၂) လမး်သွား (၂၄) ေပ 

အကျယ် သံကူကွန်ကရစ်တံတားများအြဖစ် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဆဆ)ြပည်သူတို၏့ ေနထိုင်မအဆင့်အတန်း ြမင့်မားတုိးတက်ေစ ပီး အလုပ် 

အကုိင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူမစီးပွား ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေစမည့် 

အိမ်ရာ စမံီကိနး်များ၊ စက်မဇုန်စမံီကိန်းများ၊ အထူးဖံွ ဖိ့ုးေရး 

စီမံကိန်းများနှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံကိန်းများကို ဖွဲ စ့ည်းမ 

ပုံစံများ စနစ်တကျ ေရးဆွဲ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဇဇ) နုိင်ငံတစ်ဝှမ်းတင်ွ မို ့ကီးများနှင့် မို မ့ျား၌ မို ့ြပလူဦးေရ တုိးတက် 

လာမနှင့်အညီ လုိအပ်လာမည့် အိမ်ရာနှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

များကို စနစ်တကျ ြဖည့်ဆည်းေပးနုိငမ်ည့် မို ြ့ပဖွဲ စ့ည်း 

တည်ေဆာက်မနှင့် မို ြ့ပစီမံကိန်းပုံစံများကုိ သေဘာထားပုံစံ၊ ဖွဲ စ့ည်း 

တည်ေဆာက်မ ပုံစံနှင့် ဖွဲ စ့ည်းမပုံစံများ ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဈဈ) နုိင်ငံသားတုိ၏့ လုိလားချက်များနှင့် တတ်နိုင်စွမ်းအားအလုိက် 

ေနရာ ေဒသအမျိုးမျိုးတွင် ေကာင်းမွန်သင့်ေလျာ်ေသာ အိမရ်ာ 

အမျို းမျို းကို စီမံကိန်းများေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ် တည်ေဆာက် 

ရန်။ 
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(ညည) မို မ့ျား စနစ်တကျဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးနှင့် အိမ်ရာက ဖွံ ဖ့ို းေရး 

အတွက် အဓိကလုိအပ်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ စည်းမျဉ်းများနှင့် 

လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ေခတနှ်င်အ့ညီ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 

ြပ ာန်းနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဋဋ) အမျိုးသားစီးပွားေရး ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး စီမံကိန်းများကုိ 

တစ်နိုင်ငံလုံး အတုိင်းအတာနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖံွ ဖ့ို းေရးစီမံကိန်းအရ 

နယ်ေြမေဒသအနှံ အချိုးညမီ စွာ ဘက်စုံတိုးတက်ဖွံ ဖ့ို းေရး ရရိှေစ 

မည့် အမျိုးသားရုပ်ပုိင်း ဆုိင်ရာ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဌဌ) အစိုးရဝန်ထမ်းများ ဘဝေနာင်ေရး လုံြခုံ စိတ်ချေစရန် ကုိယ်ပုိင် 

အိမ်ရာများအား နှစ်ရှည်အရစ်ကျေငွေချးြခင်းြဖင့် ေရာင်းချသည့် 

စနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင်နိုင်ရန်။ 

(ဍဍ) သက်တမ်းလွန် ြပည်သူအိ့မရ်ာ/ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄၂)ခ ု ြပန်လည် 

စည်ပင်ေရး အစီအစဉ်များအား ပုဂလိက လုပင်န်းရှငမ်ျားနှင့် 

အကျိုးတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း စနစ်ြဖင့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် အစုိးရများ နှင့် ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)(၁၂) ေပ အကျယ် ကတရာလမ်းမှ (၂၄) ေပ အကျယ် ကတရာလမ်း 

အဆင့် (၂၀) မိုင ်အဆင့်ဆင့် တုိးြမှင့် ေဖာက်လုပ်မည်။ 

(ခခ)  ေြမလမ်း/အမာခံလမး်အဆင့်မှ (၁၂) ေပ အကျယ် ကတရာလမ်း 

အဆင့် (၁၁၀) မိုင ်အဆင့်ဆင့် တိုးြမှင့်ေဖာက်လုပ်မည်။ 

(ဂဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မ လမ်းေပ ရှိ 

တံတား (၃၁) စင်း။ 

(ဃဃ)၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည်ေထာင်စလုမး်မ ကီးများ 

ေပ ရိှ တံတား(၁၀၈) စင်း။ 

(ငင) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည်ေထာင်စုလမ်းသစမ်ျား 

ေပ ရိှ တံတား (၉) စင်း စုစုေပါင်း တံတား(၁၄၈) စင်းအား (၂၄)ေပ 
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အကျယ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားများအြဖစ် အဆင်တုိ့းြမှင် ့

တည်ေဆာက်မည်။ 

(စစ) အမျိုးသားအဆင့် မို ့ြပနှင့် ေဒသမူဝါဒများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် 

အိမ်ရာ မူဝါဒများ ြပုစုေရးဆွဲပါမည်။ 

(ဆဆ)အမျို းသားအဆင့် မို ြ့ပနှင့် အိမရ်ာစစတ်မး် ေကာက်ယူြခင်းများကို 

နုိင်ငံ တစဝှ်မ်း ဦးစားေပးအစီအစဉ်အလုိက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဇဇ) ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး မို ေ့တာ်များ၊ လူဦးေရ 

တစ်သိန်းအထက ် မို ကီ့းများနှင့် မို မ့ျား၏ လက်ရှိ လူမစးီပာွးေရး 

နှင့် မို ့ြပေဆာင်တာ အေြခအေနများ၊ အနာဂတ်ဖွံ ဖို း တုိးတက်မ 

အလားအလာများကို ေလ့လာဆန်းစစ် ပီး မို ြ့ပကွန်ယက်စနစ် 

ထေူထာင်ရန် နားလည်မစာခန်လာ ေရးထုိး ပီးြဖစ်သည့် ဂျာမဏီ 

နုိင်ငံ ကုိလံုး တကသိုလ်၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် မို ေ့ပါင်း (၂၀) 

မိုက့ို ေလ့လာ ပးီ (၃) နှစ်အတွင်း မို ေ့ပါင်း (၅၆) မိုက့ို ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်ြခင်းအား ယခုနှစ်တွင် စတင်ေဆာငရွ်က် သွားပါမည်။ 

(ဈဈ) ကုလသမဂ လူေန မို ရွ့ာများဖွံ ဖ့ို းမ အစီအစဉ်၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် 

ြမန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ ြမနမ်ာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းတိုန့ှင့် 

ပူးေပါင်းေရးဆွဲလျက်ရိှေသာ အေဆာက်အအံုစံချိန်စံညန်း မူကမး် 

အား ဥပေဒြပုေရး ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် မို ့ြပစီမံကိန်း လမ်းညန်ချကမ်ျား 

နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ဥပေဒြပုေရး ြပင်ဆင်ြခင်း ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

(ညည) ကုလသမဂ လူေန မို ရွ့ာများ ဖွံ ဖ့ို းမအစီအစဉ် အေထာက်အပ့ံြဖင့် 

ထူေထာင်ထားေသာ မို ့ြပဖံွ ဖ့ို းမဆုိင်ရာ သုေတသနသိပံကို  

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် မို ့ြပစီမံကိနး်၊ 

အေြခခံ အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ၊ သဘာဝေဘးအနရာယ် တားဆီးေရး 

ဆိုင်ရာ၊ ေြမအသံုးချမဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ စီမံကိန်းေရးဆဲွြခင်း၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ 

စနစ်နင့်ှ ဘာသာရပဆုိ်င်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားပါမည်၊ 
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မို ့ြပဖွံ ဖ့ို းမ ဆုိငရ်ာ သုေတသနသိပံတွင် ပထဝ ီ သတင်းအချက် 

အလက်ယူနစ်ကုိ တိုးချဲ  ့ထူေထာင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဋဋ) တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ မ့ျားမှ တင်ြပလာသည့် 

မို မ့ျား၏ မို ြ့ပစီမံကိန်းေရးဆွဲေရး လုပ်ငန်းများကို စီမံချက်များ 

ေရးဆဲွ၍ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဌဌ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဒဂံုဆိပ်ကမ်းတွင် ဝယ်ယူနုိင်စွမ်းရိှေသာ 

ေရှ ေ့ြပး စမ်းသပ်အိမ်ရာ စီမံကိန်းများြဖစ်သည့် (၁၈) ထပ် အိမ်ရာ 

(၂၆)လံုး အိမ်ခန်းေပါင်း (၁၀၆၀၈) ပါဝင်သည့် ဧရာဝဏ်အိမ်ရာ 

စီမံကိန်းနှင့် (၁၈) ထပ် အိမ်ရာ (၂၂) လံုး အိမ်ခန်းေပါင်း (၈၉၇၆)ခန်း 

ပါဝင်သည့် ရတနာ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်၊ တည်ေဆာက်ေရးအတွက် လုိအပ်မည့် ြပင်ပ 

လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ြပည်ပေချးေငွြဖစ်ေသာ 

တရုတ်နိုင်ငံ အိပ်ဇင်းဘဏ်မှ ေချးယူေငွြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဍဍ) အြခားတုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ မို ကီ့းများတွင် ေဒသရုံးခွဲ 

များနှင့် ဝန်ထမး်များအတွက် အငှားချ အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် တည်ေဆာက်ပါမည်။ 

(ဎဎ) ေနြပည်ေတာ် လတ်ေတာ်နင့်ှအိမ်ေတာ် အေဆာကအ်ဦြပင်ဆင် မွမ်းမံ 

ြခင်းလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဏဏ)ဝန် ကီးဌာနမှ စမံီခန ့ခဲွ်ရေသာ အြခားအေဆာက်အဦများ ြပင်ဆင် 

မွမ်းမံြခင်းလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(တတ)အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပ်များကုိ အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

(ထထ)အိမ်ရာက  ဖံွ ဖိ့ုးေရးအတွက် ေအာက်ပါဥပေဒနှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း များ ြပုစုြခင်း- 

- နယ်ေြမေဒသဖံွ ဖိ့ုးေရးစီမံကိန်းဥပေဒ  
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- အိမ်ရာဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရးဥပေဒ (မူကမ်း) 

- အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အေဆာက်အအုံ 

စံချိန် စံညန်း 

- စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာဥပေဒ 

(ဒဒ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏သီးြခားတာဝန်ေပးအပသ်ည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အထူးဖွံ ဖ့ို းေရး စီမကိံန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်- 

- ေနြပည်ေတာ် အထူးဖွံ ဖ့ိုးေရးစီမံကိန်းတွင် လုိအပ်သည့် အိမ်ရာ 

စီမံကိန်းနှင့် ဖွံ ဖ့ို းေရးစီမံကိန်းများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

- ရတနာပုံနည်းပညာမို သ့စ် စီမံကိန်းေရးဆဲွြခင်း၊ ထားဝယ် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန် စမံီကိန်းနှင့် သီလဝါ အထူးစက်မဇုန် စီမံကိန်း၊ 

ေကျာက်ြဖူ အထူးစက်မဇုန်စီမံကိန်း အေထာက်အကူြပု လုပ်ငန်း 

များကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အမျိုးသားနယ်ေြမေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးေရးစီမံကိနး်ေရးဆဲွြခငး် လုပ်ငန်း  

စဉ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

 ၉။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အမျို းသားစီမံကိန်းတွင် ပိုေ့ဆာင်ေရးက နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ 

ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်−  

(က) ပိုေ့ဆာင်ေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်− 

(ကက)ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ေရေကာင်းပုိေ့ဆာင်ေရးနှင့် 

ေလေကာင်း ပုိေ့ဆာင်ေရးက များ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်လာေစေရးအတွက် 

လက်ရိှကျင့်သံုးေနေသာ နုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးစနစ်များနှင့်အညီ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေရေကာင်းအဖဲွခ့ျုပ်ရံုး၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

ေလေကာင်း အဖဲွခ့ျုပ်တုိ၏့ သတ်မှတ် ြပဌာန်းချက်များအတုိင်း 

အစွမ်းကုန်ကို းပမ်း ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ေလေကာင်းပိုေ့ဆာင်ေရး 

က  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကလ်ာေစရန် နုိင်ငံြခားေချးေငွ၊ နုိင်ငံြခား 

အေထာက်အပ့ံများရယူ၍ လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိက ရင်းနီှးြမှုပ်နံှသူ 
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များနှင့် ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တည်ေဆာက်လုပ်ကုိင် လဲေြပာင်း 

ြခင်းနှင့် ပုဂလိကနှင့်အစုိးရ ပူးေပါင်းသည့်စနစ်ြဖင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် နုိင်ငံေတာ်ဘ ာ ရန်ပံုေငွကုိ 

မြဖစ်မေန လုိအပ်သည့် အခါမှသာ ကျခံသံုးစဲွ ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

( ၂ ) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည်− 

(ကက)လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

- ေရေကာင်း/ေလေကာင်းြဖင့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ပိုေ့ဆာင်မ 

ပမာဏအား နုိင်ငံေတာ်မှချမှတ်သည့် နှစ်စဉ်ဂျီဒီပ ီတိုးတက်မနန်း 

ထက်ပိုမို ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

- အကျို းသက်ေရာက်မရှိေသာ ပိုေ့ဆာင်ေရး ကွန်ယက်စနစ်အား 

ေစျးကွက် ေတာင်းဆုိမအရ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း အယူအဆနှင့် 

နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး အေြခအေန ေြပာင်းလဲမအေပ  အေြခခံ၍ 

တည်ေထာင်ေဆာင်ရွက် သွားရန်။ 

- ေရေကာင်းနှင့် ေလေကာင်း ပိုေ့ဆာင်ေရးက များတွင် အများ 

ပိုင်၊ ပုဂလိကပိုင်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းစနစ်အား အြပန်အလှန ်

အကျိုး ြဖစ်ထွန်းေစေသာ အေြခအေနများနှင့်အညီ ပွင့်လင်း 

ြမင်သာစွာ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

- ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည် အစဉ်အမဲ တုိးတက် 

ေနေစရန် ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ သန်ရှ့င်းေသာအစုိးရ၊ 

ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်မစနစ် ြဖစ်ေပ လာေစေရး အရည်အချင်း 

ြပည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်း များြဖစ်ေအာင် ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်ရန်။ 

(ခခ)ဘ ာေရး  

- မိမိဝန်ကီးဌာနက ရှာေဖွနိုင်သည့် ဘ ာေငွေပ တွင်သာ လံုးလံုး 

လျားလျားရပ်တည်ရမည်။ အကယ်၍ ေလေကာင်းနှင့် ေရေကာင်း 

ပုိေ့ဆာင်ေရးက  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရး ကီးမားေသာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ  

များ ေဆာင်ရွက်ရန် မိမိရှာေဖွသည့် ဘ ာေငွြဖင့် လံုေလာက်မ 
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မရိှပါက ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ အဖဲွထံ့ လုိအပ်ေသာ ဘ ာေငွ 

တင်ြပေတာင်းခံ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- နိုင်ငံေတာ်အတွက် နှစ်စဉ် ဘ ာေငွ ရှာေဖွေပးရန်။ 

- အသားတင်ရှာေဖွသည့် ဘ ာေငွထဲမှ နုိင်ငံေတာ်သမတ၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ေအာက်ပါ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမများ  ြပုလုပ်သွားရန်- 

- ေလယာဉ်များ/သေဘာများဝယ်ယူ၊ တည်ေဆာက်ြဖည့်တငး် 

ရန်။ 

- ဆိပက်မ်း/ေလယာဉ်ကွင်းများ တိုးချဲ တ့ည်ေဆာက်ရန်။ 

 (ဂဂ)အရည်အေသွးမီစီမံခန်ခ့ွဲမ 

- ေခတ်မီသတင်း  နည်းပညာနှင့်   အေတွးအေခ များ   အသုံးြပု၍  

အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ  ဝန်ထမ်းများြဖင့် အရည်အေသွးမီ၊ 

စီမံခန်ခဲွ့မ စနစ် တည်ေဆာက်ရန်။ 

- စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့် သည့် စနစ်ြဖင့် အရည်အေသွး အာမခံ 

အကဲြဖတ်ြခင်းအား ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

- ေလယာဉ်/ေရယာဉ် ေမာင်းနှင်သူများနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

သူများ၏ကမ်းကျင်မ အဆင့်အတန်းအား စဉ်ဆက်မြပတ်စစ်ေဆး 

ကပ်မတ်မများ ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

- စီမံခန်ခဲွ့မနှင့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သူများ၏ ပင်ကုိယ် 

အရည်အေသွး  ထိန်းသိမ်းြမှင့်တင်ရန်အတွက် မွမ်းမံသင်တန်း 

များ ပံုမန်ှဖွင့်လှစပုိ်ခ့ျ ေလ့ကျင့်သွားရန်။ 

(ဃဃ)အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွခန်ထ့ားေရး 

- နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကုိင်ရရိှေရးအတွက် အသားတင် 

ရှာေဖွနိုင်သည့် ဘ ာေငွ ခွင့်ြပုချက်အတွင်းမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနှင့် 

ပုဂလိက ဝန်ထမး်များအား နှစ်စဉ်တိုးြမှင့် ခန်ထ့ားရန်။ 

- နုိင်ငံတကာ သေဘာလုိင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်ရန် 

အတွက် သင့်ေလျာ်သည့် နိုင်ငံသားများအား လိုအပ်သည့် 
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အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာသင်တန်းများ ေလ့ကျင့် 

သင်ကားပုိခ့ျ ပီး  အလုပ်အကိုင် တုိးြမှင့်ရရိှေရး  ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- နိုင်ငံတကာေလေ ကာင်းလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် နိုင်ငံသားများအား 

ေလယာဉ်ေမာင်းသင်ေကျာင်းများ တည်ေထာင်ဖင့်ွလှစ် ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပး ပီး အလုပ်အကိုင် တုိးြမှင့်ရရိှေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငနး်စဉ်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်− 

(ကက)ြပည်တွင်းရိှ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်များနှင့် နယ်ေလဆိပ်များ ဖံွဖိ့ းု 

တုိးတက်ေရး၊ ေလေကာင်းက  ကီးကပ်ထိန်းသိမ်းမများအား အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာ ြပဌာန်းထားသည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ြဖစ်ေစေရး၊ 

ေလေကာင်းအတတ်ပညာ သင်တန်းေကျာင်းများကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

အဆင့်အတန်း နှင့်အညီြဖစ်ေစေရးနှင့် ေလဆိပ်နှင့် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက် 

ရသည့် လုပ်ငန်းများ တုိးချဲလု့ပ်ကုိင်ြခင်းတုိကုိ့ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ေရေကာင်းက ဆုိင်ရာ ြပဌာန်းထားသည့် ြပည်တွင်းနှင့် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရာ   

ဥပေဒ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး စိစစ်ကီးကပ် 

ြခင်း၊ ေရေကာင်း သွားလာမ အတတ်ပညာများ ပုိမုိတုိးတက်ြမင့်မားေရး၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်း သေဘာသားများ၏ အရည်အေသွးြမင့်မားေရး၊ 

အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေရးနှင့် ေရယာဉ်များ 

ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရး  လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အဓိကြမစ်ကီးများအပါအဝင် ြမစ်ေချာင်းများ၏ ေရလမ်း 

ေကာင်းေကာင်းမွန်ေရးနှင့် ြမစ်ေကာင်းထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ကမ်းပိ  ု

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းဝင် ြမစ်ကူးတံတားကီးများ ေရရှည်တည်တ့ံ 

ခုိင်မဲေရးအတွက် ေရလမ်းထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ ြမစ်ေရတင်စက်များ 

ေရရရိှေရးလုပ်ငန်း၊ ေရလမံကာကွယ်ေရးနှင့် စုိက်ပျိုးေြမ ေဖာ်ထုတ်ေရး 

အတွက်  ြမစ်ြပ ြုပင် ြခင်း လုပ်ငန်းများအား နည်းပညာနှင့် ေခတ်မီေရယာဉ်နှင့် 

အေထာက်အကူ ပစည်းများ ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး လုိအပ် 

ပါက နုိင်ငံတကာ အကူအညီရယူ ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဃဃ)မိုးေလဝသလုပ်ငန်းနှင့် ဇလေဗဒလပ်ုငန်းများအတွက် အေြခခံ 

တုိငး်ထွာေရး စခနး်များ၊ မုန်တိုင်းြပေရဒါစခန်း၊ ဂိုလ်တု တိမ်ပုံဖမ်း 

စခန်း၊ အထူးတုိင်းထွာေရးစခန်းများ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ြခင်းများကို 

နှစ်အလုိက် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) ကမာ့အဆင့်မီ ေရေကာင်းဆိုင်ရာ ေကာလိပ်နှင့် တကသုိလ်များ 

ေပ ထွန်းလာေရးအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ကားမ၊ သင်ယူမ 

အေထာက်အကူြပုပစည်းများကို ထိေရာက်စွာအသံုးြပု သင်ကား 

နိုင်ေရး၊ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ေရေကာင်းအရာရှိေလာင်းများ 

ေမွးထုတ် ေပးနိုင်ေရးတိုအ့ား ေဆာင်ရွက်မည်။  

(စစ) ေစျးကွက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ေလေကာငး်ခရီးြဖင့် ခရီးသည်နှင့် 

ကုန်စည်များ ပိုေ့ဆာင်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်တငွး်၊ ြပည်ပခရီး 

လမ်းေကာင်း ကွနယ်က်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လက်ရိှ ေလေကာငး် 

လိုင်းအား ဖက်စပ်ေလေကာင်းလုိင်းအြဖစ် ထူေထာငေ်ဆာငရွ်က် 

ြခင်း၊ ဆက်စပ်ေလေကာင်းလုပ်ငနး်များ တိုးချဲ  ့ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်းနှင့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်များ လံုြခုံ ေရးနှင့် ေဘးအနရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)ြပည်တွင်းေရေကာင်းေရယာဉ်များ ေြပးဆဲွလျက်ရိှေသာ ြမစ် ကီးများ 

တစ်ေလျာက်ရိှ မို ကီ့းများအကား လူနှင့်ကုန်ပစည်းများ ပုိေ့ဆာင် 

ေရးအတွက် ကွန်ယက်စနစ် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပုဂလိကနှင့် အကျိုးတူ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေရယာဉ်များ၏ လံုြခုံ ေရးနှင့် 

ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရး လုပ်ငန်းများ တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းတုိကုိ့ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ ြပည်နယ်နှင့်တုိင်းေဒသကီး 

များအတွင်း ခရီးသည်တင် ေရယာဉ်များနှင့် ကုန်တင်ေရယာဉ်များကုိ 

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အနရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ခုတ်ေမာင်း 

သွားလာေရး၊ ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစည်းများ အနရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

တုိအ့တွက် ေရယာဉ်များ ဆုိက်ကပ်ရာ မိုမ့ျားတွင် ေရယာဉ် 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး အဖဲွမ့ျားကုိ ြပည်နယ်နှင့်တုိင်းေဒသကီး 
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အစုိးရအဖဲွမ့ျား၏ ကီးကပ်မြဖင့် ဖဲွစ့ည်း ေဆာင်ရွက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ေရယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ကီးကပ်ရန် ြပည်တွင်းေရေကာင်း သယ်ယူ 

ပုိေ့ဆာင်ေရး လုပ်ငန်း ကီးကပ်ေရးအဖဲွ  ့ (ဗဟုိ) ကုိ ဖဲွစ့ည်းေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

(ဇဇ) ဆိပ်ကမ်းေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ေရနက်ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ဆိပ်ကမ်း ဆက်သွယ်မ ကွန်ယက်တိုးချဲ  ့ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပည်ပ 

သေဘာကီးများ ရန်ကုန်ဆိပက်မ်းသုိ ့ လွယ်ကူေချာေမွ စ့ွာဝင်၊ 

ထွက်သွားလာနုိင်ေရးအတွက် ေရလမ်းေကာင်းတိုးချဲ  ့ ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း၊ ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမ သာယာလှပေရးနှင့် ကမာ့အဆင့်အတန်းမ ီ

ဆိပ်ကမ်းများအြဖစ်သုိ ့ေရာက်ရှိေရးတိုက့ို ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဈဈ) ေစျးကွက် လိုအပ်ချက်နှင် ့ လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်မည့် ေရယာဉ် 

များတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်းနင့်ှ သေဘာတည်ေဆာက် သည့် 

လုပ်ငန်းများအား ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖဲွအ့စညး်များြဖင့် အကျိုးတူ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ငန်းတိုက့ို ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ခ) ရထားပိုေ့ဆာင်ေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်− 

(ကက)ရထားပုိေ့ဆာင်ေရး ဝန်ကီးဌာနသည် ေခတ်မီဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်ေသာ 

နုိင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာတွင် ဝန်ေဆာင်မက နှင် ့ စက်မက  

တုိ၌့ တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ) ေကျးလက်ေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ ေလျာ့ချေရးအတွက် 

ကုန်းလမ်း သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရး အပုိင်းမှ အေထာကအ်ကူြပု 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစသ်ည်− 

(ကက)ေခတ်မီ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေသာ နုိင်ငံေတာ် တည်ေဆာက်ရာတွင် 

ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပိုေ့ဆာင်ေရးဆိုင်ရာ လုိအပ်ချက်များကို 

အထိေရာက်ဆံုး ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ယာဉ်အနရာယ်၊ လမ်းအနရာယ်ကင်းရှင်းေရးေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များြဖင့် စီးပွားေရးအလုိငှ့ာ သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရး 

ဆိုင်ရာ များ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စနစ်တကျြဖစ်ေစရန်။ 

(ဃဃ)ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည် အစဉ်အ မဲ တုိးတက် 

ေနေစရန် ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။ 

(ငင) ဝန်ေဆာင်မက နှင့် စက်မက တိုတ့ွင် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် 

အေရှ ေ့တာင်အာရှ နိုင်ငံများအတွင်း ဖွံ ဖိ့ုး ပီးနိုင်ငံများနှင့် တန်းတူ 

ယှဉ် ပို င်နိုင်ေရး၊ ဒုတိယအဆင့် အေနြဖင့်ဖွံ ဖ့ို း ပီး အေရှ အ့ာရှနှင့် 

အေနာက်နုိင်ငံများကုိ အမီလိုက်နိုင်ေအာင ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(စစ) ြမန်မာ့မီးရထား စီးနင်းခနှင့် ကုနစ်ည်တန်ဆာခနန်းများကို တုိးြမှင့် 

ေကာက်ခံမအေပ  ြပည်သူမှယံုကည်အားကုိးမ အြပည့်အဝရရှိ 

ေစရန် အေကာင်းဆံုးဝန်ေဆာင်မများြဖင့် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ွရန်။ 

(ဆဆ)အများပိုင်၊ ပုဂလိကပိုင်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းစနစ်အား အြပန်အလှန် 

အကျို းြဖစ်ထွန်းေစေသာ အ ေြခအေနများနှင့်အညီ  ပွင့်လင်း 

ြမင်သာစွာ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်−  

(ကက)ရထားလမ်းေဟာင်းများအား ဇလီဖား၊ ေကျာက်ြဖည့်တင်း၍ အဆင့် 

ြမှင့်တင်ြခင်း၊သံလမ်းဆက်စပ် ပစည်းများနှင့် ကွန်ကရစ ် ဇလီဖား 

များ၊ ကွန်ကရစ်တံတားေဘာင်များ၊ သံမဏိတံတားေဘာင်များ 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တိုးချဲ လ့ာေသာ ရထားလမ်းပုိင်းများတွင် အေဆာက် 

အဦနှင့်အြခား လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်တင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ကသာ-ဗန်းေမာ်၊ ေပျာ်ဘွယ်-နတ်ေမာက်-မေကွး၊ မင်းဘူး-အမ်း-

စစ်ေတွ၊ ပုသိမ် (ဘဲဂရက်)-ရန်ကုန် (လင်သာယာ)နှင့် ဟသာတ-
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ေညာင်တုန်း ရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းအား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) တည်ေဆာက် ပီး၊ တည်ေဆာက်ဆဲနှင့် ထပ်မံတည်ေဆာက်မည့် 

ကွန်ကရစ်ဇလီဖား စက်ရံု (၁၁) ရံုမှ ကွန်ကရစ်ဇလီဖားများ 

ထုတ်လုပ် ပီး ရန်ကုန်-မနေလး၊ မနေလး-ြမစ်ကီးနား၊ ပဲခူး-ေမာ်လမိုင် 

ရထားလမ်းကုိ အဓိကထား၍ လည်းေကာင်း၊ ကျန်ရထားလမ်းပုိင်း 

ထိန်းသိမ်းထားနုိင်ရံု လည်းေကာင်း လဲလှယ်မည်။ 

(ဃဃ) ရန်ကုန်-မနေလး ၊ မနေလး-ြမစ် ကီးနား ၊ ပဲခူး-မုတမ-ေမာ်လမိုင်-

ေရး- ထားဝယ်နှင့် ရန်ကုန်-ြပည်ရထားလမ်းပုိင်း အဆင့်ြမှင့်တင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ပီး ရထားလမ်း တုိးတက် ေကာင်းမွန်ေရး၊ 

အဆင့်ြမှင့်တင်ေရးအြပင် ဘူတာရံုများ အဆင့်ြမှင့်တင်ေရး၊ သန ့ရှ်င်း 

သာယာ လှပေရးကုိ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) စက်ေခါင်းသစ် တည်ေဆာက်ေရးစက်ရံုနှင့် လူစီးတဲွသစ် တည်ေဆာက် 

ေရး စက်ရံုတုိကုိ့ ဆက်လက်တည်ေဆာက် ပီး လုိအပ်ေသာ စက်ေခါင်း 

သစ်နှင့် လူစီးတဲွသစ် များထုတ်လုပ်မည်။ 

(စစ) စက်ေခါင်းများ၊ လူစီးတဲွ၊ ကုန်တဲွများနှင့် စက်အရန်ပစည်းများ 

ဝယ်ယူ၍ လုိအပ်သည့် စက်ေခါင်းနှင့်တဲွများ တည်ေဆာက် 

ြဖည့်တင်းေရးနှင့် အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ) ရန်ကုန်-မနေလးလမး်ပိုင်း ရထားသွားလာမ ဘေလာက် စနစ်များ 

ပိုမို ေကာင်းမွနေ်ရး၊ ရထားများ အရိှန်ြမှင့်တင်နုိင်ေရး၊ မေတာ်တဆမ 

ပ ေပျာက်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) ကုန်းလမ်းပုိေ့ဆာင်ေရး ယာဉ်ေဟာင်းများ ေနရာတွင် ယာဉသ်စ်/ 

ြပုြပင် ပီး ယာဉ်များအား စီအင်န်ဂျီနှင့် ေလာင်စာဆီ (၂) မျို းလုံး 

သံုးနိုင်ေသာ အင်ဂျင်ပါရှိသည့် ယာဉ်များနှင့် အစိမ်းေရာင် နည်းပညာ  

ြဖစ်ေသာ ေပါင်းစပ်ယာဉ်များ ေြပးဆဲွနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဈဈ) မို တ့ွင်းဘတ်စ်ကားလိုင်း ေြပးဆဲွြခင်းအား သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာအသုံးြပု ပီး ေငွေပးေချသည့်စနစ်ြဖင့် အာဆီယံအဆင့်မီ 
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ေြပးဆွဲနိုင်ေရး၊ အမျိုးသမီး သီးသန်စ့ီးယာဉ်များ ေြပးဆဲွနိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည)လူစွ့မ်းအားအရငး်အြမစ် ဖွံ ဖို းတိုးတက်ေရးအတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ေမာင်းသင်တန်းေကျာင်းများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်ေရး အလုပ်ရံု 

နှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စက်ြပင် ဒီပလုိမာ သင်တန်းေကျာင်းများကုိ 

ဖွင့်လှစ် ပီး ေလ့ကျင့်သင်ကားမအား အာဆီယံအဆင့်အတန်းနှင့်အညီ 

သင်ကားမည်။ 

(ဋဋ) ယာဉ်များ စနစ်တကျ စစ်ေဆးနိုင်ရန် ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ ယာဉ်စစ်ရံု၊ ယာဉ်ေမာင်းစစ်ကွင်းများ တည်ေဆာက် 

ြခင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဌဌ) တမူးနှင့်ခနီးတွင် ကုန်းလမ်းပိုေ့ဆာင်ေရး ညန်ကားမဦးစီးဌာန 

ရုံးသစ်များ ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) ေဒသများတန်းတူ ဖွံ ဖို းတိုးတက်ေစ ပီး သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရးက  

တိုးတက်လာေစရန်အတွက် ကချင်ြပည်နယ် မိုးညှင်း မို ၊့ 

စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာ မို ၊့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ေအာင်မဂလာ 

အေဝးေြပးကားဝင်းတုိတွ့င် ပိုေ့ဆာင်ေရး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ရုံးခွဲများ 

တည်ေဆာက်မည်။ 

(ဎဎ) ရန်ကုန် မို ပ့တ်ရထားလမ်း အဆင့်ြမငှ့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဏဏ)ယာဉ်အနရာယ်၊ လမ်းအနရာယ် ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရးအတွက် 

အြခားေသာ ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

၁၀။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ဆက်သွယ်ေရးက နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဆက်သွယ်ေရး နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

(၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)လက်ရှိကျင့်သုံးေနေသာ စာတိုက်၊ ေကးနန်း၊ တယ်လီဖုန်းဆိုင်ရာ 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ ေခတ်၊ စနစ်နင့်ှ ေလျာ်ညီ 

ေအာင် ြပင်ဆင် ေရးဆဲွြခင်း အတည်ြပုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ေရး၊  
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(ခခ) စာတုိက်၊ ေကးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ေရးက  

တည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်းများကုိ ြပညတွ်င်း/ြပည်ပ ကုမဏမီျားအား 

အစိုးရနှင့် ပုဂလိက ပူးေပါင်းမပံုစံြဖင့် ပါဝင် ရငး်နီှး ြမှု ပန်ှံမ 

ေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုမည်ြဖစ် ပီး ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များတွင်လည်း ြပည်တင်ွး/ ြပည်ပ ပုဂလိကက  ေဆာင်ရွက်မနှင့် 

ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုိ တုိးြမှင့် ပါဝင်ေရး၊ 

(ဂဂ) ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ အစုိးရ၏ ဘတ်ဂျက်ေငွကို မီှခို 

အသံုးြပုြခင်း မြပုေတာ့သည့် ေကာ်ပုိေရးရှင်းအြဖစ် ဖဲွ စ့ည်း 

ေဆာင်ရွက်၍ ဝင်ေရာက်လာမည့် နုိင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မ ကုမဏီများနှင့် ယှဉ် ပိုင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ) နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညန်းများနှင့် ကိုက်ညီ ပီး ေရွးချယ် အသုံးြပု 

နိုင်သည့် ယှဉ် ပို င်မရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

အြဖစ်  ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ရန်အတွက်  နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

များရရိှရန ်နည်းလမ်းများ ရှာေဖ ွေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ငင) နိုင်ငံတကာ အေတွအ့ကံု ရိှ ပီး လက်ရိှ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဆက်သွယ်ေရးကုမဏီ 

ကီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်  နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ေရးဆုိငရ်ာ 

တငဒ်ါ ေခ ယူေရွးချယ်၍ အပိုင်ေအာ်ပေရတာများြဖင့် ြပည်သူများ 

စိတ်ကို က ် ေရွးချယ်သုံးစွဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကုိ ရှာေဖွ 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(စစ) မုိဘုိင်းတယ်လီဖုန်းများကုိ နုိင်ငံတကာ စံချိန်စံညန်းများနှင့်အညီ 

ြပည်သူများသို ့ အဆင့်ဆင့် ေစျးနန်းေလျာ့နည်း တပ်ဆင်ေပးနိုင်ရန် 

နှင့် ေကျးလက်ေန ြပည်သူများအထိ မုိဘုိင်းတယ်လီဖုန်းများ သံုးစွဲ 

နိုင်ရန ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)ြပည်တွင်း/ြပည်ပ စာပိုတ့ိုက်လုပ်ငန်းများကို သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေခတ်မစီက်ပစည်း ကိရယိာများကုိ 

အသံုးြပု၍ ြပည်တွင်း စာပိုတ့ိုက်လုပ်ငန်းများကုိ ပုဂလိကက နှင့် 
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ပူးေပါင်း၍လည်းေကာင်း၊ အစုိးရ/ပုဂလိက ဖက်စပ်ကုမဏီထူေထာင် 

၍ လညး်ေကာင်း ဝန်ေဆာင်မအရည် အေသွးကို တုိးြမှင့်ေရး၊ 

(ဇဇ) ဆက်သွယ်ေရး စက်ပစည်းများ ထုတ်လုပ်မက တွင် နုိင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် နိုင်ငံြခားသားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကို အချိုးအစား 

မတစွာ ရငး်နီှး ြမှုပ်နံှမ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးေရး၊ 

(စျစျ) ေကးနန်းလုပ်ငန်းများကုိ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာြဖင့် 

တဲွဖက်၍ ဖွံ ဖ့ို းမနည်းပါးသည့် ေဒသများအတွက် အရန် 

ဆက်သွယ်ေရးစနစ်အြဖစ် ဝန်ေဆာင်မေပးနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ညည) ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ေမွးထုတ်ေပးနုိင်ေရးအတွက် ေကးနနး် 

ဆက်သွယ်ေရးနှင့် စာတုိက်သငတ်န်းေကျာင်းကုိ အဆင့်ြမငှ့်တင ်

ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ဋဋ) မုိဘုိင်းတယ်လီဖုန်းများအား တပ်ဆင် အသံုးြပုသွားရာတွင် 

နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ အသံုးြပုနုိင်ေသာ စနစ်ြဖစသ်ည့် 

ကို းမဲ့ ဆကသွ်ယ်ေရး (အထူးသြဖင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ေရးစနစ်) 

နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကမ်စနစ်နင့်ှအထက် သံုးစဲွနုိင်ရန် 

သတ်မှတ်ထားရိှ ပီး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဌဌ) ကို းမဲ့ဆက်သွယ်ေရး (အထူးသြဖင့် မုိဘုိင်း ဆက်သွယ်ေရးစနစ်) 

နည်းပညာ ဆုိင်ရာဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်မစနစ် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် 

အသုံးြပုနိုင်မည့် ကိစရပ်များအြပင် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မများ 

ြဖစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ေရး နည်းပညာ၊ 

နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ်ြဖစ်ေသာ (ဥပမာ-အစိးုရဌာန 

အချင်းချင်း လုပ်ငန်းကိစရပ်များကို အွန်လုိင်းမှတဆင့် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ အွန်လုိငး်မှတဆင့် ဗီဇာေလာက်ထားြခင်း၊ အွန်လုိင်းမှတဆင့် 

ကုန်ပစည်း ဝယ်ယူြခင်း၊ အွန်လိုင်းမှတဆင့် လိုင်စင်ရယူြခင်း၊ 

အွန်လိုင်းမှတဆင့် ေငွေပးေချြခင်းစနစ်၊ အွန်လုိင်းမှတဆင့် 

ေငွေတာင်းခံြခငး်စနစ် စသည်ြဖင့်) တုိက့ိုလညး် အသုံးြပုနိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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 (၂)ရညမှ်န်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် မို ့ြပတွင်သာမက ေကျးလက်ေဒသ 

အထိ တယ်လီဖုန်း တိုးချဲတ့ပ်ဆင်သွား မည်ြဖစ် ပီး တယလီ်ဖနုး် 

သိပ်သည်းဆ ကုိ ၂၇ ရာခုိင်နန်း ထိလညး်ေကာင်း၊ အင်တာနက် 

ထုိးေဖာက် သံုးစဲွမကုိ ၁၀ ရာခိုင်နန်း အထိလည်းေကာင်း၊ တိုးတက် 

သုံးစွဲနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခခ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ လုပင်န်းများြဖစ်သည့် အင်တာနက် 

ဝန်ေဆာင်မကို ြပည်သူများ စိတ်ကို က်ေရွးချယ် အသံုးြပုနိုင်သည် 

အထိ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂဂ) မို ့ြပနှင့် ေကျးလက် တယ်လီဖုန်း သိပ်သည်းဆ တစ် ပို င်နက ်

အချိုးညီ တိုးတက်ေစေရးအတွက် ေမ ာ်မှန်းချက် အေနြဖင့် အသစ် 

ြဖစ်ေပ လာမည့် ေအာ်ပေရတာများမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ရရိှမည့် ဝင်ေငွ၏ အချိုးတစ်ခုကုိ ေနရာေဒသမေရွး ဆက်သွယ်မရရှိ 

ေစြခင်း ရန်ပုံေငွအြဖစ်ထူေထာင် ပီး ေကျးလက်ေဒသ တယ်လီဖုန်း 

သိပ်သည်းဆနှင့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများအချိုးညီ တိုးတက် 

လာေစရန် ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒ(မူကမ်း)တွင် ထည့်သွင်းေရးဆဲွ 

ထားရိှ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၃) လုပ်ငနး်စဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင် နိုင်ငံြခား အေထာက်အပ့ံ/ ေချးေငွများ 

ရယူလက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆယ်လူလာနည်းပညာကုိ အသံုးြပု၍ 

အသံနှင့် အချက်အလက် ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည့်စနစ ် (ဒုတိယ 

မျိုးဆက်)/ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆယ်လူလာ နည်းပညာကို အသံုးြပု၍ 

အသံနှင့် အချက်အလက် ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ် (တတယိ 

မျိုးဆက်) မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်း တိုးချဲ တ့ပ်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းကို 

ေဆာင်ရွက်မည့်အြပင် ြမန်မာဆ့က်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ နိုင်ငံေတာ် 

ဘတ်ဂျက်ေငွကုိ မီှခုိအသံုးြပုြခငး် မရိှေတာ့သည့် ေကာ်ပုိေရးရှင်း 

အဖဲွအ့စည်းအြဖစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မ ှ ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက် ပီး၊ 
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ဆက်သွယ်ေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်း၏ ကုိယ်ပုိင်ရန်ပံုေငွများ၊ နိုင်ငံတကာ 

အဖွဲအ့စည်းများထံမှ ေချးေငွနှင့် အေထာက်အပံမ့ျား၊ နည်းပညာများ 

ရယူလျက် လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ)  ထုိအ့တူ နုိင်ငံေတာ်မှ သတငး်အချက်အလက်နင့်ှ ဆက်သွယ်ေရး 

နည်းပညာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ြပုထားသည့် ရတနာပုံ 

တယ်လီပုိက့မုဏီ လီမိတက်ကိုလည်း အများပုိင်ကုမဏီအြဖစ် 

ေြပာင်းလဲ ဖွဲ စ့ည်းသွားမည်။ 

(ဂဂ) ဆက်သွယ်ေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်းမှ ြမန်မာတယ်လီကွန်းကုမဏီ၊  

ရတနာပံု တယ်လီပုိ ့ ကုမဏီတုိန့ှင့်အ ပို င် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

ေကာ်မရှင်မှ ေရွးချယ်ေပးေသာ သီးြခားေအာ်ပေရတာ ကုမဏီ (၁) ခ ု

သုိမ့ဟုတ် (၂) ခု အား ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒနှင့်အညီ ဝန်ေဆာင်မကို 

ယှဉ် ပို င်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ေစမည်။  

(ဃဃ)နိုင်ငံေတာ်၏ တယ်လီဖန်ုးသိပ်သည်းဆ ၂၇ ရာခိုင်နန်းအထိ 

တုိးတက် ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

၁၁။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမံကိန်းတွင် ေငွေရးေကးေရးက နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က)ဘ ာေရးနှင့်အခွန် 

(၁)မူဝါဒမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖံွ ဖိ့ုးတိုးတက်ေရးကုိ ထိေရာက်စာွ 

အေထာက်အကူြပုနုိင်သည့် ေခတ်မီဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဖွံ ဖ့ို း 

တုိးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် နုိင်ငံတကာနှင့် ရင်ေဘာင်တန်း 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကို းပမ်း ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစပ်ါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်အတွက် ထေိရာက်သည့် ဘ ာေရးမူဝါဒများ ချမှတ်၍ 

နုိင်ငံေတာ်၏ ဘ ာေငွ တိုးတက်ရရှိေရးအတွက် ကိုးပမး် 

ေဆာင်ရွက် ပီး လူစ့မ်ွးအား အရငး်အြမစ် ဖွံ ဖ့ိုးတုိးတက်ေရး၊ 

ေကျးလက်ေန ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးကုိတုိးြမင့်ှ ေဆာင်ရွက် 
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ေပးေရးစသည့် က များတွင ် အသံုးစရိတ်များ တိုးြမှင့်ခွဲေဝေရး၊ 

နုိင်ငံေတာ်ေခတ်မီဖံွ ဖိ့ုး တုိးတကမ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

တုိးတက်ေရးကုိ အေထာက်အကူ မြပုသည့် အသံုးစရိတ်များ 

ေလျာခ့ျြခင်းြဖင့် ရသံုးမှန်းေြခေငစွာရင်း လုိေငွကုိ တြဖညး်ြဖည်း 

ကျဆငး်သွားေစ ပးီ ရေငွသံုးေငွ မတသည့် နှစ်ဖက်ညီ ရသံုးမှနး်ေြခ 

ေငွစာရင်း ြဖစ်ေပ ေစရန်။ 

(ခခ)  နိုင်ငံေတာ်အတွက် ရသင့်ရထုိက်ေသာ အခွန်များ လွတ်ကင်းမမရိှဘဲ 

အြပည့်အဝ ေကာက်ခံရရှိေရးနှင့် ေခတ်မီတုိးတက်သည့် အခွန်ဌာန 

ြဖစ်လာေစရန်နှင့် အခွန်ထမ်း ြပည်သူများအား ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်သူများနှင့် အစုိးရ 

အတွက် အားထားယုံကည်ေလာက်ေသာ အခွန်ဌာနအြဖစ် ြပုြပင် 

ေြပာင်းလဲနိုင်ရန်။ 

(ဂဂ)  နိုင်ငံ့တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိကေသာ နုိင်င့ံဝန်ထမး်များ ပင်စင် 

ယူသည့်အခါ မိမိခံစားခွင့်ရိှေသာ ပင်စင်အကျို းခံစားခွင့်များကုိ 

အြမန် ရရိှ ခံစားနိုင်ေစရန်။ 

(ဃဃ)နိုင်ငံေတာ်အတွင်း စီးပွားေရး၊ေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းများ ရှင်သန် 

ဖွံ ဖ့ို းေရးအတွက် ခိုင်မာပီြပင်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူဝါဒ 

များ၊ ေငွေရးေကးေရး ပ့ံပုိးမနှင့် ေငွေရးေကးေရးဆုိင်ရာ အကံေပး 

အေထာက်အကူြပုေရး ကီးကပ်ကွပ်ကဲမများ၊ ဝန်ေဆာင်မများေပး 

ေရးအတွက် စနစ်တကျ စီမံကိန်းမူေဘာင်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ငင) နုိင်ငံေတာ်၏ ေငွေကးစီးဆင်းလည်ပတ်မ တည်ငိမ်ေရးအတွက် 

ြပည်သူြပည်သားများထံမှ အပ်ေငွများစုေဆာင်းမ တုိးတက်ေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းနင့်ှ ကုန်ထတ်ုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရး 

လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်း က များ အရိှန်အဟုန် ြမင့်တိုးတက်ေအာင် နှစ်တုိ/ 

နှစ်ရှည်၊ နှစ်ြခင်းဆပ် ေချးေငွများ ထုတ်ေချး၊ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း 

တုိက့ို ဟန်ချက်ညီညီ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(စစ) ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်သည် ြပည်တွင်းဘဏ် လုပ်ငန်းတွင် 

ဦးေဆာင်ဘဏ်တစ်ခုအေနြဖင့် ရပ်တည်နိုင်ရန်။ 

(ဆဆ)နုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးက  တုိးတက်ေရးတွင် နုိငငံ်ြခားေငွေကး 

ထန်ိးသိမ်းမလုပ်ငန်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့် 

ဆိုင်ေသာ နိုင်ငံတကာ ေငွေပးေငွယူ လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံတကာ 

ဘဏ်များနှင့် ရင်ေဘာင်တန်း၍ ေခတ်နှင့်အညီ တိကျြမန်ဆန်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးရန။် 

(ဇဇ) အေြခခံလူတန်းစားများ၏ စားဝတ်ေနေရး ဖူလံုေစေရးအတွက် 

ေငွေကး လိုအပ်ချက်အား အတုိးနန်းသက်သာစွာြဖင့် အေထာက် 

အကူြပုေစရန်။ 

(စျစျ) နုိင်ငံပုိင်က ၊ ပုဂလိကပုိင်က များတွင် အာမခံထားရိှမများ ပုိမုိ 

ကျယ်ြပန ့် လာေစရန်နှင့် နုိင်ငံပုိင်က ၊ ပုဂလိကပုိင်က များတွင် 

ဆံုးရံးပျက်စီးမများကုိ အာမခံထားရှိမ အတုိင်းအတာအလုိက် 

အစားထိုးေပးေလျာရ်န်။ 

(ညည) အသက်အာမခံ လုပ်ငန်းအား ေခတ်နှင့်ဆီေလ ာ်ေအာင် ေဆာင်ရွက် 

သွားရန်။ 

(ဋဋ) နုိင်ငံေတာ် ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ေငွေရးေကးေရးက  

ကုိြပ ြုပင်ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာေသာ 

ေငွေရးေကးေရး က အား စည်းစနစ်တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ 

ြပုနုိင်ေရးအတွက် ေရးဆွဲ ထားေသာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများအား 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စက်ွြခင်း၊ အသစ်ထပ်မံေရးဆဲွြခင်း၊ အမိန ့န်ှင့် 

ညန်ကားချက်များကို ထုတ်ြပန်ြခင်းများအား နုိင်ငံတကာအဆင့် 

အတန်းနှင့် အညီြဖစ်ေစရန်။ 
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(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ေငေွရးေကးေရးက  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေရှလ့ုပ်ငန်းစဉ် 

များ 

- ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ ြပဌာန်း ပီးပါက ြမန်မာ 

နိုင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ် နည်းဥပေဒများ ေရးဆွဲေဆာင်ရွက် 

သာွးမည်။ 

- နုိင်ငံြခားဘဏ် လုပင်န်းများအား ြမန်မာနုိငငံ်အတွင်း ဝင်ေရာက် 

လုပ်ကိုင်နိုင်ေရး ပထမအဆင့ ် အေနြဖင့် နုိငငံ်ြခားဘဏ်နှင့် 

ြပည်တွင်းဘဏ်များအား ဖကစ်ပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုမည်။ 

- အီလက်ထေရာနစ် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ မုိဘုိင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက် ခွင့်ြပုမည်။ 

(ခခ) အာမခံလုပ်ငန်းက  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတက်ွ ေရှ လ့ုပ်ငန်းစဉ်များ 

-  ပုဂလိကက ကိုအာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်ြပုမည်။ 

-  အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပေဒသစ်ြပဌာန်းမည်။ 

-  တစ်ဆင့်အာမခံအဖွဲအ့စည်းတစ်ရပ်ထူေထာင်မည်။ 

-  ေလ့ကျင့်သင်ကားမအဖဲွအ့စည်းတစ်ရပ်ထူေထာင်မည်။ 

(ဂဂ)  အေသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပင်နး်များအား ေငွေကး 

အေထာက်အကူေပးမ တိုးတက်ေရးအတွက် ေရှ လု့ပ်ငန်းစဉ်များ 

- သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ြပည့်မီသည့် အာမခပံစည်းလံုးဝ မေပး 

နိုင်ေသာ အေသးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ အား 

ေငွေချးေပးရန် အေသးစားေငွေချး အဖဲွအ့စည်းများ တိုးချဲ  ့

တည်ေထာင်မည်။ 

- အာမခံပစည်း ရာနန်းြပည့်မေပးနုိင်ေသာ အေသးစားနှင့် 

အလတ်စား စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအတွက် အာမခံေပးရန် 

ေချးေငွအာမခံ ေကာ်ပုိေရးရှင်းကို တည်ေထာင်မည်။ 



  
52 

  
 

- အေသးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များကို ြမနြ်မန် 

ဆန်ဆန် ေငွထုတ်ေချးေပးနုိင်ရန် ေချးေငွဆိုင်ရာသတင်း အချက် 

အလက် ဗဟိုဌာန ကုိတည်ေထာင်မည်။ 

- အေသးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် ေငွထုတ်ေချးရန် အေသးစားနှင့် အလတ်စား 

ေငွေကးကုမဏီများ တည်ေထာင်ခွင့်ြပုမည်။ 

- အေသးစားနှင့် အလတ်စား စက်မလုပ်ငန်းဖံွ ဖိ့ုးေရးဘဏ်ကုိ 

အေသးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအား ေငွေကး 

ပိုမို ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ ေပးနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)   ေငွေပးေချမစနစ်ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေရှလ့ုပ်ငန်းစဉ်များ 

 - ေငွေကးကုိင်တွယ် သုံးစွဲမပမာဏ ေလာ့ချေရးအတွက် ချက် 

လက်မှတ်များ အသုံးြပု၍ ေငွေပးေချြခင်းနှင့် ေငွေပးေချကဒ်များ 

သုံးစွဲြခင်း အေလ့အကျင့် ရရိှေစေရးအတွက် အသိပညာေပးြခင်း၊ 

ယင်းစနစ်ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များအားြပင်ဆင် 

ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ေပးမကို ေဆာလျင်စွာေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာေငွေပးေချမကဒ် (အမ်ပယူီ)ကို ပထမအဆင့်အေနြဖင့် 

ြပည်တွင်းဘဏ်များတွင် စတင်အသုံးြပုရန်၊ ဒုတိယအဆင့် 

အေနြဖင့် နိုင်ငံတကာ သုံးေငွေပးေချမကဒ်များြဖစ်ေသာ တရုတ် 

ေငွေပးေချမကဒ်၊ ဗီဇာကဒ်၊ မာစတာကဒနှ်င့် အာဆီယံကဒ် 

များအား ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် လက်ခံေဆာင်ရွက် 

သွားနုိင် ပီး၊ တတိယအဆင့် အေနြဖင့ ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် 

တွင် ြမန်မာေငွေပးေချမကဒ်အား နုိင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက် 

အသံုးြပု သွားနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ၂၀၁၃ အေရှ ေ့တာင်အာရှ အားကစား ပို င်ပွဲ တွငန်ိုင်ငံြခားမှ 

ေငွေပးေချမကဒ်များကို ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ကျပေ်ငွ(သုိ)့ နိုင်ငံြခား 

ေငွြဖင့် ထုတ်ေပးနုိငေ်ရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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 - အကီးစားေငွေပးေချမ စနစ်များအတက်ွ ချက်လက်မှတ်များ 

အလုိအေလျာက် စာရင်းရှငး်လင်းြခင်းစနစ်၊ အချိန်နှင့် တေြပးညီ 

စာရင်းရှင်းလငး်ြခင်း စနစ်များကုိလည်း နုိင်ငံတကာအဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ညှိနင်း ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည်။ 

(ငင)  အရင်းအနီှးေစျးကွက်ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေရှလု့ပ်ငန်းစဉ်များ 

- ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ လဲလှယေ်ရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒ 

အား ြပဌာနး် ပီးေနာက်တွင် ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်း 

ကီးကပ်ေရး ေကာ်မရှင် အားဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

 - ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ လဲလှယေ်ရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒ 

အား ြပဌာန်း ပီးေနာက ် ဂျပန်ဘ ာေရး ဝန်ကီးဌာန၊ မူဝါဒ 

သုေတသနတို ့ ပူးေပါင်း၍ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကုိ 

ြပဌာန်းနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

- အများပိုင် ကုမဏီသစ်များ ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက်ေရးကုိ အားေပး 

ကူညီသွားရန်နှင့် တည်ရိှ ပးီြဖစ်သည့် အများပိုင်မဟုတ်သည့် 

ကုမဏီများအား အများပိုင်ကုမဏီအြဖစ် ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက် 

ေရး၊ အလားအလာရှိေသာ နိုင်ငံပိုင ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကို 

အများပုိင်ကုမဏီသိုမ့ဟုတ် ဖက်စပ်ကုမဏီအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေရး 

အတွက် တိုက်တွန်းမည်။ 

- အစိုးရက နှင့် ပုဂလိကက အား ပုဂလိကပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ  ့ (သိုမ့ဟုတ်) အစုိးရနှင့် ပုဂလိက ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ သုိ့ ့ဖွဲ စ့ည်း အားေပးေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အရင်းအနီှးေဈးကွက်ဆုိင်ရာ အသိပညာေပးေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 
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(စစ) အခွန်ဆုိင်ရာဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေရှ လ့ုပ်ငန်းစဉ်များ 

- အခွန်ရံုးများမှ အခွန်စည်းကပ် ေကာက်ခံသည့်စနစ်မှ အခွန်ထမ်း 

ကုိယ်တုိင် အခွန်စည်းကပ်သည့်စနစ်သုိ ့ ကူးေြပာင်းေဆာင်ရွက် 

သာွးမည်။ 

- ပထမအဆင့် အခွန်ထမး် ကီးများရံုးများကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနစ်ှ အတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အခွန်ထမ်း ကီးများရံုးများအတွက် အခွန်ထမ်းများ ေရွးချယ်ြခင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများေရွးချယ် သင်တန်းေပးြခင်းတုိအ့ား ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း 

ေဆာင်ရွက် သွားမည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် လူမေရးနှင့်စီမံခန ့ခဲွ်ေရး အဖဲွအ့စညး် 

များ က ပါ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ကာကွယ်ေရး၊ သိပံနှင့်နည်းပညာတိုန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ 

ရည်မှန်းချက်နှင့်  လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပညာေရး 

(၁)မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက) အေြခခံပညာ 

- နုိင်င့ံသားေကာင်းများ ြပုစုပျိုးေထာင်ေပးေရး၊ 

- မသင်မေနရ မူလတန်းပညာေရးစနစ်ကို အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေရး၊ 

- တစ်မျို းသားလုံး ပညာရည်ြမင့်မားေရး၊ 

- တစ်သက်တာ ေလ့လာသင်ယူေသာ ပညာေရးစနစ်နင့်ှ လူအ့ဖဲွ  ့

အစည်း ေပ ထွန်းေရး၊ 

- ကမ်းကျင်ေသာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ နည်းပညာရှင် 

များ ေပ ထွန်းေရး၊ 

- ဒီမိကုေရစစီနစ် ြပ ာန်းထွန်းကားေရး၊ 

(ခခ) အဆင့်ြမင့်ပညာ 

- နုိင်င့ံသားေကာင်းများ ြပုစုပျိုးေထာင်ေပးေရး၊ 

- တစ်မျို းသားလုံးပညာရည်ြမင့်မားေစေရး၊ 
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- တစ်သက်တာ ေလ့လာသင်ယူေသာ ပညာေရးစနစ်နင့်ှ လူအ့ဖဲွ  ့

အစည်း ေပ ထွန်းေစေရး၊ 

- ကမ်းကျင်ေသာအသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ နည်းပညာရှင် 

များ ေပ ထွန်းေစေရး၊ 

- ဒီမိုကေရစစီနစ်ြပန်ပွ့ားထွန်းကားေစေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက) အေြခခံပညာ 

- ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမနမ်ာနုိင်ငံသားတုိငး် အေြခခံပညာကို 

ေကာင်းစွာ တတ်ေြမာက် ပီး ကျန်းမာသန်စွမး်၍ စာရိတ 

ေကာင်းမွန်သည့် နုိင်ငံသားေကာင်းများ ြဖစ်လာေစရန။် 

- မျို းချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရးအတွက် အေြခခံေကာင်း 

များ ရရိှလာေစရန်နှင့် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စည်းလံုး 

ညီညွတ်မ၊ ချစ်ကည်ေလးစားမနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီမများ တိုးတက် 

ြဖစ်ထွန်းလာေစရန်။ 

- လမူစီးပွားေရးဘဝ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစေရးအတွက် အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်း ပညာအေြခခံများ သင်ကားေပးရန်။ 

- ကုန်ထတ်ုလုပ်မစွမ်းအား တိုးတက်ေရးနှင့် ထက်ြမက်ေရးအတွက် 

အေထာက်အကူြပုေစမည့် သိပပံညာကုိ သင်ကားေပးရန်။ 

- နိုင်ငံေတာ်၏ ယဉေ်ကျးမ အနပုညာ စာေပ ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

တိုးတက်ေရး အတွက ်ဝိဇာပညာကိုလည်း သင်ကားေပးရန။် 

- အဆင့်ြမင့်တကသိုလ် ပညာကို ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ေရးအတွက် 

ခိုင် မဲေသာ ပညာအေြခခံ တည်ေဆာက်ေပးရန်။ 

(ခခ) အဆင့်ြမင့်ပညာ 

- ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရည် အဆင့်သည် အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာ 

ပညာရည်အဆင့် ြဖစ်ေစရန်။ 

- တကသုိလ် အကီးအကဲ၏ ထိေရာက် ထကြ်မက်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်နုိငမ်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ် သင်ကားေရး 
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ဆိုင်ရာ ပညာအရည်အေသွး တုိးတက်ေရး၊ အဆင့်မီ တကသုိလ် 

ြဖစ်ေရး၊ သုေတသနြပုေရး၊ နုိင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရး ကိစရပ် 

များကို ေဆာင်ရွက်လာနုိင်ရန် (ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတကသုိလ် 

ြဖစ်ေပ ရန်)။ 

- ြပည်တွင်း တကသုိလ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ တကသုိလ်များ 

ပညာေရးအဖဲွအ့စည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကုိ ပုိမို 

ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ ြပည်တွငး် တကသိုလ်များတွင် 

နုိင်ငံတကာရိှ တကသုိလ်များ ပူးေပါင်း၍ ပညာရပ်နယ်ပယ် 

အလုိက် (စီအိုအီး) များ တည်ေထာင်ရန်။ 

- “နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ သုေတသနလုပ်ငန်း” များကို ပညာေရး 

က တွင် သာမကေအးချမ်းသာယာပီး ေခတ်မီ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက် 

ေနသည့် နိုင်ငံေတာ် တည်ေဆာက်ေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ 

အြခားေသာ က များတွင်လည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ တကသိုလ် 

များတွင် ေဆာင်ရွက်ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းနှင့် သုေတသန 

ေတွရိှ့ချကမ်ျားသည် လက်ေတွ  ့ နယ်ပယတွ်င ် အသုံးချနိုင်ေသာ 

အဆင့် ေရာက်ရှိေစရန်။ 

- ဘက်စုံဖွံ ဖ့ိုး တုိးတက်၍ လကေ်တွ  ့ နယ်ပယ်တွင် အသံုးချ 

နိုင်ေသာ ပညာရှင်များ ေမွးထုတ်နိုင်ေရးအတွက် “ပုဂလိကပိုင်း 

ဆိုင်ရာ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှြခင်းနင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခငး်”များ၊ 

ပုဂလိကနှင့် နိုင်ငံေတာ် ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် သင်တနး်များ၊ 

တကသိုလ်များ တည်ေထာင်ရန်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ပုဂလိကပိုင် 

တကသိုလ်များ တည်ေထာင်ရန်။ 

- နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ ဖ့ို း တိုးတက်ေရးအတွက် တိုက်ရိုက် 

အေထာက်အကူြပုသည့် စီးပွားေရးနယ်ပယ် အသီးသီးက လုိအပ် 

လျက်ရှိသည့် “အလယ်အလတ်တန်းစား ကမ်းကျင်သူ 

လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ်များ” ြပုစုပျို းေထာင် ေမွးထုတ်ြခင်းကို 

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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- တကသုိလ်များသည် တကသုိလ် အဂါရပ်နင့်ှ ြပည့်စုံေသာ 

ပညာရပ ် ဝန်းကျင်ေကာင်းများနှင့် ြပည့်စုံသည့် တကသုိလ်များ 

ြဖစ်လာေစရန်။ 

- တကသုိလ်များသည် နိုင်ငံတကာ တကသုိလ်များနှင့် ပညာေရး 

ဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများက အသအိမတ်ှြပုသည့် တကသိုလ် 

ြဖစ်ေစရန်။ 

- တကသိုလ်များက ချီးြမှင့်ေသာ ဘွဲ ၊့ ဒီပလိုမာ၊ လက်မှတ်များ 

သည် နုိင်ငံတကာ တကသုိလ်များနှင့် ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖွဲ  ့

အစညး်များက အသိအမှတ်ြပုသည့် ဘွဲ ၊့ ဒီပလုိမာ လက်မှတ် 

ြဖစ်ေစရန်။ 

- တကသိုလ်များက ေမွးထုတ်ေသာ ဘဲွ ရ့များသည် လကေ်တွ  ့

နယ်ပယ်တွင် က စု ံအသံုးချနိုင်ေသာ နိုင်ငံ့အကျို းြပု ပညာရပ ်

များ တတ်ေြမာက်သည့် ဘွဲရ့များ ြဖစ်ေစရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက) အေြခခံပညာ 

- မသင်မေနရ မူလတနး်ပညာေရး လုပ်ငန်းများကို ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းေန မဲေရး 

လုပ်ငန်းများကုိ ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အေြခခံပညာသင်ဆုနှင့် ပညာသင် ေထာက်ပံ့ေကးများ ချီးြမှင့် 

ေပးမည်။ 

- အေြခခံပညာ မူလတန်းအဆင့်တွင် ကေလးဗဟိုြပု သင်ယူမ  

ချဉ်းကပ်နည်းြဖင့် ထိေရာက်စွာ အသံုးြပု သင်ကားမည။် 

- ေရှးဦးကေလးသူငယ် ဖံွ ဖိ့ုးေရး လုပ်ငန်းများကို တစ်နိုငလံု်း 

အတုိင်းအတာအရ လမ်းြခုံ မရှိေစမည်။ 

- ဘက်စုံပညာထူးခန်သူများ ေရွးချယ်ချီးြမှင့်ေရး၊ ကင်းေထာက် 

အဖဲွန့င့်ှ ကက်ေြခနီ အသင်းများ ဖဲွ စ့ည်းေဆာင်ရွက်မည်။ 
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- ပညာေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများတွင် ပဂုလိက က မှပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်နုိငေ်ရးနှင့် အရည်အေသွး ြပည့်မီေသာ ကိုယ်ပိုင် 

ေကျာင်းများ ေပ ထွန်းလာမည်။ 

- ပညာေရးစီမံခန်ခ့ွဲမ နှင့် သတင်းအချက်အလက် စနစ် ဖွံ ဖ့ို း 

တိုးတက်ေစမည်။ 

- အေြခခံပညာ သင်ရိုးညန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို နိုင်ငံ 

တကာအဆင့်မီ ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ 

သည့် ပညာရည် စစ်ေဆး တိုင်းတာမစနစ် ေပ ထွန်းေစမည်။ 

- သင်ကားမ အရည်အေသွး ြမင့်မားေရးနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ဆရာအတတ်ပညာ ဖွံ ဖ့ိုးမ လုပ်ငန်း 

များကို ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး လုပ်ငန်းများကို ကိုးပမ်း အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည်။ 

- အေြခခံပညာ ေကျာင်းများတွင် အရည်အေသွးမီ သင်ကား 

သင်ယူမ ပတ်ဝန်းကျင် ြဖစ်ထွန်းေစမည်။  

- အေလးထား ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစပ်ါသည်- 

- မသင်မေနရ မူလတန်းပညာကုိ ေရှ ေ့ြပး စမ်းသပ်မအြဖစ် 

(၄) မို န့ယ် ေရွးချယ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ြဖစ် ပီး 

တွဲဖက်မူလတန်းေကျာင်း (၁၀၀၀) ေကျာ်ကို မူလတန်း 

ေကျာင်းခွဲအြဖစ် အဆင့်ြမှင့်တင်ေပး၍ ဆဲွခန ့် ဆရာများ 

ြဖည့်ဆည်းေပးမည်။ 

- နယ်စပ်ေဒသ၊ ေဝးလံေခါင်းပါးေသာ ေနရာများ နှင့် ဖွံ ဖ့ို းမ 

နည်းပါးေသာ ေဒသများရိှ မူလတန်းေကျာင်း (၉၀၀) ေကျာ် 

တွင် ေကျာင်းသားဦးေရ နည်းေသာ်လည်း ထိေရာက်စွာ 

သင်ကားနုိင်ေရးအတွက် ဆရာများ တိုးချဲ  ့ခန ့ထ်ားမည်။ 
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- ဆဲွခန ့ဆ်ရာ (၁၂၀၀၀)ဦး ခန ့ထ်ားရန် လျာထားချက်မှ 

အဆင့်ြမှင့်တင်ေပးသည့် မူလတန်း ေကျာင်းခဲွများနငှ့် 

နယ်စပ်ေဒသ၊ ေဝးလံ ေခါငး်ပါးေသာ ေဒသများရှိ 

မူလတန်းေကျာင်းများတွင် ဆရာအငအ်ား လိုအပ်ချက်အရ 

ခွဲေဝ ခန ့ထ်ားေပးမည်။ 

- ကေလးများ ကိုယ်ကာယဖွံ ဖ့ို းေရးအတွက် ရက်သတပတ် 

သင်ချိန်ဇယားပါ ကာယ အချိန်များတွင် ကိုယ်ခနာ 

ကျန်းမာေရး ေလ့ကျင့်ခန်း၊ က့ံခိုင်ေရး ေလ့ကျင့်ခန်းများ 

နှင့် သီဆိုလပ်ရှား ကစားနည်း၊ ယှဉ် ပိုင်ကစားနည်း၊ 

စုေပါင်း ကစားနည်းများြဖင့် အားကစား လပ်ရှားမများ 

ြပုလုပ်ေစမည်။ 

- ဥပဓိရုပ် မေကာင်းသည့် ေကျာင်းများကုိ ဥပဓိရုပ ်ညံ့ဖျင်းမ 

အနည်းအများ အလုိက် အဆင့် သတ်မှတ်၍ ဦးစားေပး 

အစီအစဉ်အရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ေငွကျပ်သန်း 

ေပါင်း (၁၃၀၀၀) ေကျာ် ကျခံ၍ ြပုြပင် ေပးမည်။ 

(ခခ) အဆင့်ြမင့်ပညာ 

- တကသုိလ်၊ ေကာလိပ်များရိှ သိပံဓါတ်ခွဲ၊ လက်ေတွခ့န်းများ 

တွင်ဓါတ်ခွဲခန်းသံုးပစည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးရန်နှင့်ထိေရာက်စွာ 

လက်ေတွ  ့ သင်ကားနုိင်ေရးအတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းပစည်းများ 

ဝယ်ယူမည်။ 

- တကသုိလ် ေကာလိပ်များရိှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူ ဘက်စုံ 

ဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်ေစရန် အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားရံုများ၊ 

အားကစား ပစည်းများအား ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

အတွင်း ပံ့ပိုးမည်။ 

- အရည်အေသွး အာမခံစနစ် တည်ေထာင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ 

တကသိုလ်များ၊ ပညာေရးဆုိငရ်ာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မ တိုးချဲ မ့ည်။ 
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- တကသုိလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံခန်ခဲွ့ေရးဆုိင်ရာ အရာထမး် 

များ နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း ကမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အေသွး 

ြမှင့်တင်ေစမည်။ 

- ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူများ၏ အရည်အေသွး ြမှင့်တင်ေစမည်။ 

- နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရည်ြမင့်မားေရး ေဖာ်ေဆာငေ်စမည်။ 

- အဂလိပ်စာသင်ကားမ ြမှင့်တင်ေစမည်။ 

- နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရး ဘာသာရပ်၊ ဥပေဒ ဘာသာရပ်၊ 

စီးပွားေရး ဘာသာရပ် သင်ကားေရး ြမှင့်တင်ေစမည်။ 

- ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရိှ တကသိုလ်များတွင် သင်ကား 

ေရး မဟာဌာနများ ဖွဲ စ့ည်းမည်၊ 

- နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးနှင့် စက်မက  ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မကို 

တိုက်ရိုက် အေထာက်အကူြပုရန်နှင့် လုိအပ်ေသာ အလယ် 

အလတ် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုပ်သားများကုိ တကသုိလ် 

များမှ အချိန်တုိအတွင်း ေမွးထုတ်ေပးနိုင်ရန်အတွက် စက်မ၊ 

သက်ေမွးပညာရပ် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရး သင်တန်းများကို 

အြခားဝန် ကီးဌာနများ၊ ြပင်ပလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တကသုိလ် 

များ ပူးေပါင်း၍ လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ် ဖွံ ဖ့ို းမအစီအစဉ်ြဖင့် 

သင်တန်းများ တုိးချဲ ဖ့င့်ွလှစမ်ည်။ 

- တကသုိလ်ပညာရပ် ဝန်းကျင်ေကာင်းဖန်တီးမည်။ 

- နိုင်ငံတကာ တကသုိလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်နုိငေ်သာ ကွန်ရက်များ 

ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တကသုိလ်ဝင်ခွင့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးစနစ် ြပန်လည်ြပင်ဆင် မည်။ 

- ပညာေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများတွင် ပုဂလိကအခန်း က မှ 

ပါဝင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ 

ထုတ်ြပန် ြပဌာန်းမည်။ 
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- ြပည်တွင်း ပညာသင်ဆုများ ချီးြမှင့်၍ ဘာသာရပ် အလိုက် 

ထူးခ န်ေသာ ပညာရှင်များ ေမွးထုတ်မည်။ 

(ခ) ကျန်းမာေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ကက)ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရး အဆင့်အတန်း တိုးတက် ြမင့်မား 

လာေစေရး၊ 

(ခခ) နုိင်ငံေတာ်၏ ဦးစားေပး ကျန်းမာေရးြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းေရး၊  

(ဂဂ) မို ့ြပနှင့်ေကျးလက်ေဒသ ကျန်းမာေရး ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်မ ကွာဟချက် 

ေလျာ့နည်းေစေရး၊ 

(ဃဃ) ေထာင်စုနှစ်ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မ ရည်မှန်းချက်များြပည့်မီေရး၊ 

(ငင) ကျန်းမာေရးစနစ်အားြဖည့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို အထူးအေလးေပး 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) ကျန်းမာြခင်းအေပ  အကျိုးသကေ်ရာက်မ ရိှေသာ လူမေရး၊ 

စီးပွားေရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တုိန့င့်ှ ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အေြခအေန 

များ တုိးတက် ေကာင်းမွနစွ်ာ ြဖစ်ေပ ေစေရး၊ 

(ဆဆ)ြပည်သူဗဟုိြပု ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မစနစ် ဖံွ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံသားတိုင်း အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ပီးြပည့်စံုသည့် ကျန်းမာ 

ေရး  ေစာင့်ေရှာက်မကို သာတူညီမ  ရရှိခံစားနိုင်ေစရန်။  

(ခခ) တည်ဆဲကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပေဒများကုိ လကေ်တွ  ့

လုိက်နာကျင့်သံုးေရး၊ ေြပာင်းလဲလာေသာအေြခအေနနင့်ှ လိုက်ေလျာ 

ညီေထွရှိေစရန် ြပင်ဆင်ေရးနှင့် လုိအပ်ေသာ မူဝါဒနှင့် ဥပေဒသစ် 

များ ေရးဆွဲနိုင်ေရးအတွက် အမဲမြပတ် ေလ့လာသုံးသပ် အကံြပု 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

 



  
62 

  
 

(ဂဂ) ကျန်းမာေရးမူဝါဒ၊ ကျန်းမာေရးစီမံခန်ခ့ွဲမနှင့် စီမံကိန်းများ ချမှတ် 

ေရးဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြပုေစေရး 

အတွက် တိကျမှနက်န် ြပည့်စုံေသာ သတင်းအချက်အလက်များ 

အချိန်မီ ရရှိနိုင်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရး သတင်းစနစ်ကို အားြဖည့် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ေရာဂါများနှင့် ကျန်းမာေရး အေြခအေနများအား ြပည်သူ ့

ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ အြဖစ်သို ့ ေပ ေပါက်လာြခင်း မရိှေစေရး 

အတွက် ကိုတင်ေမ ာ်မှန်း စီမံေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ြပည်သူက့ျန်းမာေရး 

ြပဿနာအြဖစ် တည်ရိှေနေသာ ေရာဂါနှင့် ကျန်းမာေရး အေြခအေန 

များ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစရန်။ 

(ငင) မိခင်၊ ေမွးကင်းစနှင့် ကေလးသူငယ်များ ဘ၀သက်တမ်း 

တစ်ေလျာက် ကျန်းမာေရး ဖွံ ဖို းတိုးတက်ရန။် 

(စစ) အေြခခံ/အဓိကေဆးဝါးများ၊ ကာကွယ်ေဆးနှင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါး 

များကို လံုေလာက်စွာ ရရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန။် 

(ဆဆ)အစားအေသာက်၊ ေဆးဝါး၊ အလှကုန်နှင့် လူသုံးကုန်ပစည်းများ 

ေဘးကင်းလံုြခုံ  စိတခ်ျေရး၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ကျန်းမာေရး၊ ြပည်သူ ့ ကျန်းမာေရး ဓါတ်ခွဲလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ ေ့ရး 

ကိုေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဇဇ) ြပည်သူအားလံုး၏ ဘဝသက်တမ်း တစ်ေလျာက် ကျန်းမာေရးနှင့် 

ညီညွတ်ေသာ အမူအကျင့်များကုိ သိရိှလုိက်နာ ကျင့်သံုး နုိင်ေစေရး 

နှင့် ကျန်းမာေရး ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဈဈ) ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ အမျိုးအစားအလုိက် လုိအပ်မည့် 

ကျန်းမာေရး လူစွ့မ်းအားစမုျားကုိ အရညအ်ေသွး ြပည့်ဝစွာ ေလ့ကျင့် 

ေမွးထုတ်ြခင်းနှင့် ေမွးထုတ်ထားသည့် စွမး်အားစုများကုိ နိုင်ငံ 

အကျို းြပု ဝန်ထမ်းများအြဖစ် ခန ့ထ်ား တာဝန်ေပးအပ်နုိင်ေရးတုိက့ို 

ဟန်ချက်ညီ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(ညည) အေြခခံသုေတသန၊ အသုံးချသုေတသနနှင့် ကျန်းမာေရးမူဝါဒ၊ 

ကျန်းမာေရးစနစ် ဆိုင်ရာသုေတသနများကို ဟနခ်ျက်ညီညီ တုိးြမှင့် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဋဋ) ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာေရး အဆင့်ြမှင့်တငရ်ာတွင် ကျန်းမာေရး 

နှင့် နှီးနွယ်ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပုဂလိကများနှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မကို ြမှင့်တင်ရန်။ 

(ဌဌ) ေြပာင်းလဲလာသည့် နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ 

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရးနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာေရး လုပ်ငန်းစဉ် 

များနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိသည့် ကျနး်မာေရးစနစ် ြဖစ်ေပ လာ 

ေစေရး ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဍဍ) နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာေရး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ 

ြပည့်မီေအာင် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ရန်။ 

(ဎဎ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမေလျာ့ချေရး စီမံချက်နှင့်အညီ အေြခခံကျန်းမာေရး 

လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန။်  

(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတုိငး်ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)မိမိနိုင်ငံနှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမရှိ ပီး ေခတ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် 

ကျန်းမာေရးမူဝါဒနှင့် ဥပေဒများ ချမှတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ြပည်သူလူထု၏ လုိအပ်ချက်အေပ  အေြခခံ၍က နှင့် ေဒသအလုိက် 

ကျန်းမာေရး စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များ ညှိနင်းေရးဆွဲ ေဆာင်ရွက်မည။် 

(ဂဂ) ကျန်းမာေရး စီမံခန်ခဲွ့မသတင်းစနစ် အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် 

ကျန်းမာေရး သတင်းအချက်အလက်များ စနစ်တကျ ြပုစုေရးဆိုင်ရာ 

စွမ်းရည် ြမှင့်တင်ေပးေရးနှင့် ေခတ်မီ ဆက်သွယ်ေရး နည်းပညာများ 

အသုံးြပုမည်။ 

(ဃဃ)ေရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ်ေရးနှင့် ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ် 

နိှမ်နငး်ေရး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ငင) ကူးစက်မဟုတ်ေသာ ေရာဂါများနှင့် ကျန်းမာေရး ြပဿာနာများ 

ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းေရး၊ ထိေရာက်ေသာ ကုသမေပးေရးနှင့် 

ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) ေကျးလက်/နယ်စပ် ေဒသနင့်ှ မို ြ့ပဆင်ေြခဖံုး ေဒသများတွင် ပဏာမ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ နည်းလမ်းြဖင့် ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့ရှာက် 

မေပးေရးနှင့် လမ်းြခုံ မ ြမှင့်တင်မည်။      

(ဆဆ)မိခင်၊ ေမွးကင်းစနှင့် ကေလးဘဝကာလများ အပါအဝငဘ်ဝ 

သက်တမ်းတစေ်လာက် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ မသန်စွမ်းနှင့် ေသဆံုးမ 

များ ေလျာ့နည်း ကျဆင်းလာေစမည်။       

(ဇဇ) ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ လူငယ်များ အပါအ၀ငြ်ပည်သူ လူထ ု

နယ်ပယ်တွင် ကျန်းမာေရး အသိပညာ တုိးပွားေရးနှင့် လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေရးကိုေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဈဈ) ကုသမအရည်အေသွး ြမှင့်တင်ေရးနှင့် လမ်းြခုံ မ တုိးတက်ေရး 

အတွက် ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန်းများ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ 

ေဆးဝါး၊ ေဆးရံုသံုးပစည်းကိရိယာ တိုးချဲ ြ့ဖည့်ဆည်းေပးေရးနှင့် 

ြပည်သူက့ျန်းမာေရးဓါတ်ခဲွခန်း လုပ်ငန်းများတုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည) အဆင့်မီ ပုဂလိကေဆးရံု/ ေဆးခန်းများ ဥပေဒနင့်ှအညီ ေပ ထွန်း 

ေရးနှင့် အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ဋဋ) အစားအေသာက်၊ ေဆးဝါး၊ အလှကုန်နင့်ှ လူသုံးကုန်ပစည်းများ 

အရည်အေသွး ြပည့်မီ၍ အနရာယ်ကင်းရှင်းမည်။ 

(ဌဌ) အဓိကေဆးဝါး၊ အေြခခေံဆးဝါး၊ ကာကွယ်ေဆးများ၊ တုိင်းရငး် 

ေဆးဝါးများ အလုံအေလာက်ရရှိေရး၊ သိုေလှာင်ေရး၊ ြဖန်ြ့ဖူးေရး 

များ စနစ်တကျ ြဖစ်ေစမည်။ 

(ဍဍ) အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် တုိင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ေမွးထုတ်ေရး 

နှင့် အစွမ်းထက်ေသာ တိုင်းရင်းေဆးများ ေဖာ်ထုတ်အသံုးြပုမည်။ 

(ဎဎ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အရည်အေသွးြပည့်၀ေစရန် ကျန်းမာေရး 

လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ် ဖံွ ဖိ့ုးေရးအတက်ွ ြပည်တွင်းြပည်ပ 
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အဆင့်ြမင့် ပညာများေလ့ကျင့် သင်ကားေပးနုိင်ရန် နုိင်ငံတကာ 

တကသုိလ်များ၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ပူးေပါင်းမကို 

တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဏဏ)အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ ကျန်းမာေရး လူစွ့မ်းအားစုများကို 

နုိင်ငံေတာ်၏ လုိအပခ်ျက်နငှ့် အညီ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်မည်။ 

(တတ)ကျန်းမာေရး လူစ့မ်ွးအားစုများကုိ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ေရးနှင့် 

ေဝးလံေသာနယ်စွန်နယ်ဖျား ေဒသများတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေသာ 

ဝန်ထမ်းများအတွက် ခံစားခွင့်နှင့် ေထာက်ပံ့ေကးများ ပုိမုိရရိှေရးကုိ  

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ထထ)ကျန်းမာေရးစနစ်ဖံွ ဖ့ို းတုိးတက်ေစရန် အေြခခံသုေတသန၊ အသုံးချ 

သုေတသနနှင့် ကျန်းမာေရးမူဝါဒ၊ ကျန်းမာေရးစနစ်ဆုိင်ရာ 

သုေတသနများကို တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ေဆးနှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ တကသိုလ်များတွင် သုေတသန လုပ်ငန်းများကုိ တိုးြမှင့် 

ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဒဒ) ကျန်းမာြခင်းကုိ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစသည့် အေြခအေနများကို 

တုိးတက် ေကာင်းမွန်ေစမည်။  

(ဓဓ) ၀င်ေငွနည်း ြပည်သူလူထုအတွက် ြပည်သူလူထု အေြခြပု လူမ 

ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ကျန်းမာေရး 

ေဖါငေ်ဒးရှင်းများနှင့် အြခားသင့်ေလျာ်သည့် အစီအစဉ်များ ြဖစ်ေပ  

လာေစရန် ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(နန) ကျန်းမာေရးနှင့် နှီးနယ် ဆက်စပ်ေနသည့် ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများ 

ပုဂလိကများနှင့် ပိုမိုတိုးြမှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ပပ) ကျန်းမာေရးက  တိုးတက် ြမင့်မားေစရန် ြပည်တွင်းြပည်ပ 

အကူအညီများအား စနစ်တကျအသံုးချမည်။ 
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(ဂ)ကာကွယ်ေရး 

(၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စ့ညး်ပုံအေြခခံဥပေဒ အခန်း(၁)နိုင်ငံေတာ် အေြခခံမူ၊ 

ပုဒ်မ (၂၀)၊ ပုဒ်မခွဲ (က၊ င နှင့် စ) တုိတွ့င် ေဖာ်ြပထားသည့် အတုိင်း 

တပမ်ေတာ်သည် အငအ်ားေတာင့်တင်း ပီး စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေသာ 

ေခတ်မီသည့် တစ်ခုတည်းေသာ မျိုးချစ် တပ်မေတာ်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စု မပိုကွဲေရး၊ တုိင်းရင်းသား စည်းလံုးညီညွတ်မ 

မပိုကွဲေရး၊ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တ့ံခုိင် မဲေရးတုိကုိ့ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရန် တပ်မေတာတွ်င် အဓိက တာဝန်ရိှသည်။ တပမ်ေတာ် 

သည် နိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံဥပေဒကုိ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက် 

ရန် အဓကိ တာဝန်ရှိသည်။ 

(ခခ) အေြခခံ ဥပေဒနှင့်အညီ ြပည်ေထာငစု်မ ပိုကဲွေရး၊ တိုင်းရင်းသား 

စည်းလံုး ညီညွတ်မမ ပိုကဲွေရး၊ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တ့ံခိုင် မဲ 

ေရး ဟူေသာ ဒိုတ့ာဝန်အေရးသံုးပါးကုိ ထာဝစဉ်ေစာင့်ထိန်းနိုင်ေသာ 

အင်အားေတာင့်တင်း ပီး ေခတ်မီ၍ စွမ်းရည် ထက်ြမက်ေသာ 

စည်းကမ်း ြပည့်ဝသည့် တစ်ခုတည်းေသာ တပ်မေတာ် တည်ေဆာက် 

မည်။ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)တပ်မေတာ်သည် (ကည်း/ေရ/ေလ) တပ်ဖွဲ မ့ျားကုိ စံကုိက်တပမ်ေတာ် 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ြဖစ်လာေစရန်အတက်ွ  

- အင်အားေတာင့်တင်းေရး 

- ေခတ်မီေရး 

- စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေရး 

- မျိုးချစ်ြပည်ေထာင်စုတပ်မေတာ် ြဖစ်ေရးတိုက့ို ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံဥပေဒအရ တည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ ေအးချမ်း 

သာယာ၍ ေခတ်မီဖွံ ဖ့ို း တိုးတက်ေသာ နုိင်ငံေတာ်၏ ပိုင်နက ်

ေြမြပင်၊ ေရြပင၊် ေဝဟင်အား ထာဝစဉ် လံုြခံု  ငိမ်းချမ်းေအာင် 

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်မည်။ 
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(ဂဂ) တပ် မို စ့ည်ပင်သာယာေရး အဖဲွအ့တွက ် သတ်မှတ်ဘ ာေငွ ခွင့်ြပု 

ချက်အတွင်း ဘ ာေရးလုပ်ထံုး လုပ်နည်းနှင့်အညီ သုံးစွဲေစ ပီး 

တပ် မို စ့ည်ပင် သာယာေရးအဖဲွ  ့ (၉)ဖွဲ က့ိုလည်း တပန်ယ်အတွင်း 

စည်ပင်သာယာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စည်းကမ်း ေသဝပ်ေရးတာဝန်များ 

ကို ေဆာင်ရွက်ေစ၍ ကာကွယ်ေရးဦးစီး ချုပ်ရံုး(ကည်း) ကိုယ်စား 

စစ်ေထာက်ချုပ်ရံုးမှ ဥပေဒနှင့်အညီ စီမံ ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များ မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ကာကွယ်ေရးရေငွများ စနစတ်ကျရရိှ ေပးသွင်းြခင်းနှင့် အသုံးစရိတ် 

များကို အေလအလွင့်မရိှ အကျို းရှိစွာအသံုးချေရး၊ လုိအပ်ချက်အရ 

သံုးစွဲခ့ဲေသာ ေကး မီများအေပ စာချုပ်ပါ ကတိအတုိင်း အရင်းနှင့် 

အတုိး ေပးဆပ်မည်။ 

(ခခ) တပမ်ေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) တစရ်ပ်လံုးအတွက် လစာနှင့် စရိတ် 

များအား သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားေသာဥပေဒ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ကျခံ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) တပ်မေတာ်အတွက် လိုအပ်ေသာရိကာ၊ စက်သုံးဆီစေသာ ေထာက်ပံ့ 

ေရး၊ ြဖည့်တငး်ေရး၊ ပစည်းများ ဝယ်ယြူဖည့်တင်း ထုတ်ေပးမည်။ 

(ဃဃ)စစ်မထမ်းပိုေ့ဆာင်ေရး၊ စစ်ပစည်း ပိုေ့ဆာင်ေရး ကိစများအတွက် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) စစ်အင်ဂျငန်ီယာဆိုင်ရာ ကိစရပမ်ျား အတွက် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

ြပုြပင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်၊ ပစည်းအသံုး အေဆာင်များ 

(ေလယာဉ်များ၊ သေဘာများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ) ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

မည်။ 

(စစ) တပမ်ေတာ်ရိှ တကသုိလ်များ၊ စစ်ေကျာင်းကီးများအတွက် ေလ့ကျင့် 

ေရး ဆိုင်ရာကိစများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပည်ပသင်တန်းများသို ့ထူးခန် 

သည့် အရာရိှ၊ စစ်သည်များ ေစလတ်မည်။ 

(ဆဆ)အစုိးရဌာန အချင်းချင်း လုပ်ငန်းကိစကို အွနလုိ်င်းမှ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန ်ြပင်ဆင်ထားရိှမည်။ 
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(ဇဇ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် (၂၃) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံနိုင်ငံ တပမ်ေတာ် 

(ကည်း)များ ေသနတ်ပစ် ပို င်ပွဲနှင့် (၁၄)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ 

(ကည်း) တပ်ဦးစီးချုပ်များ အစည်းအေဝးအား အိမ်ရှင်နုိင်ငံအြဖစ် 

လက်ခံကျင်းပမည်။ 

( စျစျ) ကာကွယ်ေရးပစည်း ထုတ်လုပေ်ရးအရာရှိချုပ်ရုံး ကွပ်ကဲမေအာက် 

ကာကွယ်ေရးပစည်း၊ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများအား ေခတ်နှင့် ေလျာ်ညီစွာ 

တည်ေဆာက်ေရး၊ အုပ်ချုပ်မ၊ လူေန အေဆာက်အဦ များပါ 

ေဆာက်လုပေ်ပးေရး၊ စက်ပစည်းများ တပ်ဆငြ်ဖည့်ဆည်း ထုတ်လုပ် 

မည်။ 

(ညည) စွမ်းရည်အဆင့် ြမှင့်တင်ေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ေရးပုိင်းဆုိင်ရာ လုိအပ် 

ချက်များအား နိုင်ငံတကာ တပ်မေတာ်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ေရး ေလ့ကျင့်မည်။ 

(ဋဋ) တပမ်ေတာ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ၌ လုိအပ်ေနေသာ အုပ်ချုပ်မ၊ လူေနမ 

နှင့် နည်းပညာဆုိငရ်ာ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ 

တပ်တွင်း လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်း အဆင့်ြမှင့်တင်မည။် 

(ဌဌ) စစ်ဆင်ေရးလမ်း၊ တံတားများ ြပုြပင် ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ဍဍ) နိုင်ငံြခားရိှ တပမ်ေတာ်ပုိင် ြမန်မာစစသံ် (ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ရံုး 

 အေဆာက်အဦများ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ဎဎ) တစ်မျို းသားလုံး၏ အသားတင် ကုန်ထုတ်လုပမ်တန်ဖိုး တုိးတက်ရန် 

အတွက် တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) တပရ်င်း/တပ်ဖွဲ မ့ျား အလိုက် 

တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျို းေရး၊ ေမးွြမူေရးနှင့် တပ်မေတာ် စက်ရံု၊ 

အလုပ်ရံုများအတွက် ကုန်ကမ်း ထုတ်လုပ်ေရး၊ စက်မကုန်ကမး် 

သီးနှံများ စိုက်ပျို း ထုတလု်ပ် ေပးသွင်းမည်။ 

(ဏဏ)တပ်မေတာ်မှ သိမ်းယူထားသည့် ေြမများအတွက် နစ်နာသူများအား 

 ေလျာ်ေကးများ ေပးေချေရး ေဆာင်ရွကမ်ည်။ 

(တတ)စစ်ဝတ်၊ ရိကာနှင့် ေဆးဝါးများသာ ထုတ်လုပ်ေသာ တပမ်ေတာ် 

စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံများအတွက် လုိအပ်မည့် စက်ရုံအေဆာက်အဦ၊ လူေန 



  
69 

  
 

အေဆာက်အဦ၊ အုပ်ချုပ်မအေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းနှင့် 

စက်ကိရိယာနှင့် ပရိေဘာဂများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ထန်ိးသိမ်းမည်။ 

(ထထ)တပ်မေတာ် (ကည်း၊ေရ၊ေလ) အတွက ် လုိအပ်ေသာ ေရယာဉ်၊   

ေလယာဉ်အပါအဝင် စစအ်သံုးအေဆာင် ယနရားပစည်းများ၊ 

လက်နက်ခဲယမ်းများ ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဒဒ) စစ်အင်ဂျငနီ်ယာဆုိင်ရာယာဉ်များ၊ ယနရားများနှင့် အင်ဂျင်နီယာ 

ဆိုင်ရာ ပစည်းများ ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဓဓ) ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်း၊  လပ်စစ်ပစည်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ 

ဝယ်ယူ ြဖည့်တင်း ထုတ်ေပးမည်။ 

(နန) စစ်သည်နှင့် မိသားစမုျားအား ေဆး၀န်ထမ်း တပ်ဖဲွ ြ့ဖင့် လုံေလာက် 

ေသာ ေဆးအကာအကွယ်ေပး၍ ကုသေပးမည်။ 

(ပပ) စစ်သည်နှင့် မိသားစုများအား အနည်းဆုံးအေြခခံပညာ အထက်တန်း 

ေအာင်ြမင်သည်အထိ ပညာေရး ပ့ံပုိးမေပးမည်။ 

(ဖဖ) စစ်သည်နှင့် မိသားစုများအား တစ်ဦးချင်းကျန်းမာ၊ ကံ့ခိုင်ရန်              

နှင့် တပ်ဖဲွစ့တ်ိများ ကိန်းေအာငး်လာေစရန၊် အားကစားနည်းမျိုးစံုကုိ 

ချီးြမှင့် အားေပးမည်။ 

(ဗဗ) စစ်သည်မိသားစုများအား တပ်မေတာ်သားဘ၀ကုိ ဂုဏ်ယူ လုိ စိတ်၊ 

မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်ေရး၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ်/သံ၊ စာနယ်ဇင်း၊ မီဒီယာ ပ့ံပုိး 

စီစဉ်ေပးမည်။ 

(ဘဘ)တပ် မို  ့ စည်ပင်သာယာေရး လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒနှင့်အညီ 

စနစ်တကျ ကီးကပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်။ 

(မမ) ေခတ်မီ၍ အင်အားေတာင့်တင်း ပီး စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ြပည်သူ ့

မျိုးချစ် တပ်မေတာ်တစ်ရပ် တည်ေဆာက်နိုင်ရန် ရုပ်ပုိင်းဆုိငရ်ာ၊ 

စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာြမင့်မားေရးအတွက် လုိအပ်ချကမ်ျားအား စဉ်ဆက်   

မြပတ ်ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 
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(ယယ)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် စစ်သည်တစဦ်းချင်းြဖစ်ေစ၊ တပ်ဖွဲ လုိ့က်ြဖစ်ေစ ဒိုတ့ာဝန်  

အေရးသံုးပါးကုိ အစဉ်ဦးထိပ်ထား၍ မူဝါဒ၊ ရညမှ်န်းချက်များ 

မေပျာက်ပျက်ေစဘဲ စစသ်ည်ေတာ်ကျင့်ဝတ် (၆၀)နှင်အ့ညီ ကျင့် ကံ 

ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဃ) သိပံနှင့် နည်းပညာ 

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြပည်သူလူထုအား တုိက်ရုိက် အကျိုးြပုနုိင်သည့် သုေတသန 

လုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝ အရင်းအြမစ်များကုိ ထိေရာက်စွာ 

အသုံးြပုနိုင်ေရးဆိုင်ရာ သုေတသန လုပ်ငန်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် 

ြခင်းြဖင့် နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးဖွံ ဖိ့ုးတိုးတက်မကို အေထာက် 

အကူြပုေစေရး၊ 

(ခခ) ေဒသတွင်း သိပံနှင့်နည်းပညာ သင်ယူနိုင်မ အခွင့်အလမး်များ 

တုိးတက်ရရိှလာြခင်းြဖင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်း ပုိမုိြမင့်မားလာ ပီး အရည်အေသွး 

ြပည့်ဝေသာ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကွန်ပျူတာ အသိပညာရှင်အတတ် 

ပညာရှင်များ ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး၊ 

(ဂဂ) နျူကလီးယား နည်းပညာအား ကမ်းကျင် တတ်ေြမာက်၍ လက်ေတွ ့

အသံုးချနုိင်ေသာြပည်သူအ့ကျိုးြပု သုေတသနလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

 (၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျို းြပုမည့်သုေတသန နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် 

သုေတသနနှင့် ဖွံ ဖ့ို းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ြပည်တွငး်/ ြပည်ပ 

တကသုိလ်များ၊ သုေတသနအဖဲွအ့စည်းများ၊ ပုဂလိကလုပ်ငန်းများ 

နှင့် အတူလက်တွဲေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (ခခ) နည်းပညာ တကသုိလ်များနှင့် ကွန်ပျူ တာ တကသုိလ်များကုိ 

အာဆီယံနိုင်ငံများရိှ တကသုိလ်များအဆင့်သို ့ ပဉမကာလတိုငါးနှစ် 
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စီမံကိန်း၏ ေနာက်ဆံုးနှစ်ြဖစ်ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ေရာက်ရိှ 

ေစရန်။ 

(ဂဂ) ပုဂလိကက အတွင်း နည်းပညာအေြခြပုသည့် လုပ်ငန်းအသစ ်

များ ေပ ထွန်းလာေစေရးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ 

ေပ ေပါက်လာေစေရးအတွက် နည်းပညာရှင်များ ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ် 

သွားရန်။ 

(ဃဃ)နုိင်ငံေတာ်၏ရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ ပေပျာက်ေရး၊ 

ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖိ့ုးေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

ကျန်းမာေရး၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစေရး 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ဇဝီေလာငစ်ာ အသုံးြပုသုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ခခ) ြမန်မာ့တုိင်းရင်းေဆးပင်များ၏ အာနိသင် သက်ေရာက်မကုိ စမ်းသပ် 

ြခင်း သုေတသန လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) ေကျးလက်ေန ြပည်သူများအတွက် သန်ရှ့င်းသည့်ေသာက်ေရရရိှေရး 

သုေတသန လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)သင်ရုိးညန်းတမ်းများကုိ အာဆီယံေဒသတွင်းအဆင့်နှင့် နုိင်ငံတကာ 

အဆင့်မီေစေရးအတွက် ြပုြပင်ေရးဆွဲ ပီး ဘာသာရပ်နှင့် ပညာရပ် 

ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ ရည်ညန်းစာအုပ်များ ေလ့လာဖတ်ရနိုင် 

သည့် ေခတ်မီအီလက်ထေရာနစ် စာကည့်တိုက်များ ထူေထာင်ေပး 

မည်။ 

(ငင) သိပံနှင့်နည်းပညာ ဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှ ိတကသုိလ်/ ေကာလိပ်/ သိပံ/ 

ေကျာင်းများ၏သင်ကားမစနစ်နှင့် စာေမးပွဲစစ်ေဆးသည် ့ စနစမ်ျား 

ကိ ုေခတ်ကာလနှင့်အညီ အာဆီယံေဒသတွင်းအဆင့်နှင့် နုိင်ငံတကာ 

အဆင့်မီြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(စစ) နိုင်ငံတကာ တကသုိလ်များတွင် ေဆာင်ရွက်သက့ဲသုိ ့သတင်းအချက် 

အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ေရး နည်းပညာများကုိ အသုံးြပု၍ အီလက် 

ထေရာနစ် သင်ကားေရးစနစ် ထူေထာင်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဆဆ)ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သင်ကားေရးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တိုးြမှင့်နိုင်ရန် 

အတွက် စက်မဆရာြဖစ်သင်သိပံ စတင်ဖွင့်လှစ် ပီး ေနာင်အချိနတွ်င် 

တကသုိလ်အဆင့်အထိ တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) အလုပ်ခွင်ဗဟိုြပု သင်ကားမစနစ် ြဖစ်ေပ လာေစရန် စက်မဇုန်များ၊ 

စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍ ကမ်းကျင်မ 

အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ြခင်းအား အာဆီယံနုိင်ငံများ၏ သတ်မှတ် 

အဆင့်ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဈဈ) စာသင်ခန်း၊ အလုပ်ရံု၊ စာကည့်တုိက်များ၊ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ 

အဆင့် ြမှင့်တင်မည်။ 

(ညည)တကသုိလ်များ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သုေတသနနှင့်ပညာေရး 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မများ အရိှန်အဟုန်တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဋဋ) နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ ြမန်မာ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ 

တကသုိလ်ကုိ အိနိယသမတနိုင်ငံ အကူအညီြဖင့် မနေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ မနေလး မိုတ့င်ွ စီမံကိန်းကာလအတွင်း တည်ေထာင် 

ဖွင့်လှစ် သွားမည်။ 

(ဌဌ) နျူကလီးယား နည်းပညာ ပိုမိုအသုံးြပုနိုင်ေရး သုေတသန 

ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဍဍ) အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ အဏုြမူ စွမ်းအင်ေအဂျင်စီ ကဲ့သုိေ့သာ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ြပည်တင်ွးေဆွးေနွးပဲွများ ကျင်းပ 

ြခင်း၊ အြခားဝန် ကီးဌာနများအတွက် နျူကလီးယားနည်းပညာသစ် 

များ ရရိှေရး ေဆာငရွ်က်မည်။ 

(ဎဎ) နာနိုနည်းပညာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဏဏ)ေြမရှားသတု၊ လီသီယမ်သတုနှင့် သတုရုိင်းများအား ဘူမိေဗဒ 

လုပ်ငန်းြဖင့် ရှာေဖွစမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ြခင်းတုိက့ို ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(တတ)နုိထွ့ကေ်ကာင်းေသာ ြမန်မာ့နွားမျို းသစ်များ ေပ ထွန်းေအာင် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ထထ)ေဈးနန်းချိုသာစွာြဖင့် ြဖန်ြ့ဖူးေပးနုိင်ေသာ ဇီဝေြမဩဇာထုတ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းနှင့် ဘက်တီးရီးယားနှင့် မများအား ေမွးြမူမျိုးပာွးြခင်း၊ 

အပင် မျို းရိုးဗီဇဆဲလ်များထုတ်၍ အပင်မျို းများ မေပျာက်ပျက်ေစေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဒဒ) အမျို းသားဓါတ်ခွဲခန်းထူေထာင်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစမံီကိန်းတင်ွ လူမေရးနှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးက ပါ 

လူမေရးက များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ြပန်ကားေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ြမင်သံကားကို အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မ ရုပ်သံ 

လင့်လုပ်ငန်း အေနြဖင့် ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ခခ) တီဗီွ နှင့်ေရဒီယုိကုိ အန်တာေလာ့ စနစ်မှ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သုိ ့အဆင့်လုိက် 

ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရုပ်သံလုိင်းအသစ်များ တုိးချဲထု့တ်လင့် 

သွားရန်  ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

( ဂဂ ) ြပန်ကားေရးနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆံေရးဦးစီးဌာနအား ြပန်ကားေရး 

ဝန် ကီးဌာန၏ ြပန်ကားေရး လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ေသာ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကုိ ပင်မဦးစးီဌာန တစ်ခအုေနြဖင့် တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက် ပီး ြပည်သူကုိ ဗဟုိြပုေသာ ြပည်သူဝ့န်ေဆာင်မ အသိ 

ပညာေပးလုပ်ငန်းများကုိ ကျယ်ြပန်စွ့ာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ဃဃ)ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း၊ စာေပဗိမာန်ဌာနခွဲသည ်

ယေန ့ နုိင်ငံတကာတွင် တိုးတက် ြဖစ်ေပ ေနသည့် နိုင်ငံေရး၊ 
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အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီမံခန်ခဲွ့ေရးနှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာများကုိ ြပညသူ်များ 

သုိ ့ အချိန်နှင့် တစေ်ြပးညီ အသိေပးနိုင်ရန ် နိုင်ငံတကာမှ 

ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ၊် စာေစာင်များကို ြမန်မာဘာသာသို ့ ြပနဆုိ်၍ 

နိုင်ငံတွင်း ထုတေ်ဝြဖန်ခ့ျိေရးနှင့် ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် ထုတ်ေဝေသာ 

စာအုပ်များကို အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ြပည်ပသုိ ့ြဖန်ခ့ျီေရး၊ 

(ငင) နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများအနက် ေကးမုံနှင့် ြမန်မာ့အလင်း သတင်းစာ 

များကို "အများြပည်သူဝနေ်ဆာင်မ သတင်းစာ"များအြဖစ် ေြပာင်းလဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ပီး ြမန်မာ့အလင်းအဂလိပ် 

သတင်းစာကုိ နုိင်ငံြခားသား/ နုိင်ငံြခား ကုမဏီ၊ ြမန်မာနုိင်ငံသား/ 

ြမန်မာကုမဏီနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် “ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း ” 

အြဖစ် ဖဲွ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(စစ) ြပည်သူလူထုအတွက် ေဖျာ်ေြဖေရးဝန်ေဆာင်မေပးသည့် အဖဲွအ့စည်း 

အြဖစ်ရပ်တည် ပီး ရုပ်ရှင်ေလာကအားေခတ်နှင့် အညီဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက) ြမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ြမင်သံကားကုိ အများြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မ 

ရုပ်သံလင့်လုပ်ငန်းအြဖစ် ေြပာင်းလဲ ပီး လုိအပ်ေသာ ြပင်ဆင်မများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) နုိင်ငံအတွင်း ရုပ်သံလင့်စက်မလုပ်ငန်း ဖံွ ဖိ့ုးလာေစရန်။ 

(ဂဂ) အန်တာေလာ့စနစ်မှ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သုိ ့ ေြပာင်းလဲ၍ ဘက်စံုရုပ်သံလင်း 

ထုတ်လင့်ရန်။ 

(ဃဃ)လတ်ေတာ်ရုပ်သံလုိင်း၊ ေတာင်သူလယ်သမားရုပ်သံလုိင်း၊ တုိငး်ရငး် 

သားရုပ်သံလုိငး် အပါအဝင် ပညာေရး၊ သတင်းစသည့် က များ 

အတွက် ရုပသံ်လုိင်းများ တိုးချဲ  ့ထုတ်လင့်ေပးရန်။ 

(ငင) လက်ရိှထုတ်လင့်ေနေသာ (၂၅) နှစသ်က်တမ်းရှိ ပီး အပိုအစိတ်အပိုင်း 

ဝယ်ယူမရရိှေသာ ေရဒီယိုအသံလင့်စက်များ ေနရာတွင် စက်အသစ် 

ြဖင့် အစားထိုးလဲလှယ်ရန်။ 
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(စစ) ပုံမှန်ပုံရိပ်ေဖာ်ြပချက်စနစ်မှ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ အဆင့်ြမင့် 

ပုံရိပ် ေဖာ်ြပချက်စနစ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထုတ်လင့်ရန်။ 

(ဆဆ)တုိင်းရင်းသား ေရဒီယုိအစီအစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာများ  

တိုးချဲ ထ့ုတ်လင့်ြခင်းနှင့် အချိန်တိုးချဲ ထ့ုတ်လင့်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက် 

ရန်။ 

(ဇဇ) ြမန်မာပုိင်းအစီအစဉ် နှင့် တုိင်းရင်းသား အစီအစဉ်များကုိ အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်စွာြဖင့် လင့်ထုတ်ေရး နှင့် ဖမ်းယူမရရိှေသာ ေနရာများတွင် 

အက်(ဖ်)အမ် လင့်စက်ရံုများ တည်ေထာင်ရန်။ 

(ဈဈ) အြခား မာတီမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းများမှေန၍  တီဗွီ၊ ေရဒီယုိ (စမတ် 

တီဗီွ/ အုိင်ပီတီဗီွ) တီဗီွများ ထုတ်လင့်ရန်။ 

(ညည) ြပန်ကားေရး နှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆံေရးဦးစီးဌာနသည် ြပန်ကားေရး 

ဝန် ကီးဌာန၏ ြပန်ကားေရး လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ေသာ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကုိ တာဝန်ယူလျက် ြပည်သူကို ဗဟုိြပုေသာ 

အများြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မ အသိပညာေပး လုပ်ငန်းများကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် စာေပဖံွ ဖိ့ုးေရးလုပ်ငန်းများ 

တုိးတက်ကျယ်ြပန ့လ်ာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဋဋ) နိုင်ငံတကာမီဒီယာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ြပန်ကားေရး 

ဝန် ကီးဌာန၏ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ ်

ေသာ လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ် အကူအညီများ ရယူေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဌဌ) မူပုိင်ခင့်ွလုပင်န်းများ ဥပေဒနှင့်အညီ မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ကီးကပ ်

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဍဍ) ပုံနှိပ်ေရးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်းသည် စာေပဖွံ ဖ့ို းတိုးတက် 

ေရးအတွက် ရန်ကုန် - မနေလးရှိ စာေပဗိမာနစ်ာကည့်တိုက်များကို 

ေခတ်မီ စာကည့်တိုက်များအြဖစ် တုိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်၍ သတင်း 

ဆက်သွယ်မ ကွန်ရက်များ တည်ေထာင်ေပးြခင်းြဖင့် ြပည်သူအများ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပရိှ စာေပနှင့် သတင်းအချက်အလက် ပညာရပ်များ 

အလွယ်တကူ ဖတ်ရေလ့လာရှာေဖွ နုိင်ေအာင် ေဆာငရွ်က် သွားရန်။ 
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(ဎဎ) ရန်ကုန်နှင့် မနေလးရှိ စာကည့်တုိက် အချင်းချင်းလုပ်ငန်း 

ကိစရပ်များ ကုိအွနလုိ်င်းမှ တဆင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ပီပီြပင်ြပင ်

တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် နီးစပ်သည့် ကွန်ပျူတာ အချငး်ချင်း 

အချက်အလက် ဖလှယ်နိုင်ရန ် ချိတ်ဆက်မ ကွန်ရက် လုပ်ငန်းကို 

ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဏဏ)စာေပထုတ်ေဝေရး၌ ြမန်မာနိုင်ငံအတွက ်အကျိုးရိှေစမည့် နိုင်ငံြခား 

စာေပများ အထူးသြဖင့် အဂလိပ်ဘာသာမှ ြမနမ်ာဘာသာသုိ ့ ြပန်ဆို 

ထတ်ုေဝေရးနှင့် ြမန်မာစာေပမှ ြမန်မာနိုင်ငံြဖစ်ေပ တိုးတက်မ 

အေြခအေနနှင့် ယဉ်ေကျးမေရးရာ အေကာင်းအရာများကို အဂလိပ် 

ဘာသာြဖင့် ြပန်ဆုိ၍ ြပည်ပသုိ ့ ြဖန်ခ့ျိေရးေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ေရး 

စာေပဌာနခွဲလက်ေအာက်တွင ်ဘာသာြပန်ဌာနစုတစ်ခု ထားရှိေဆာင် 

ရွက်ရန်။ 

(တတ)ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်းရိှ သက်တမ်းလွန် ပုံနှိပ်စက ်

များနှင့် အေထာက်အကူြပုစက်များကို ေခတ်မီစက်အသစ်ကီးများ 

နှင့် အစားထုိး ဝယ်ယူတပ်ဆင်ရန်။ 

(ထထ)သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့အလင်းနှင့် ေကးမု ံ

သတင်းစာများကုိ အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မ သတင်းစာများ အြဖစ် 

ေြပာင်းလဲနိုင်ရန် နုိင်ငံေတာ်က ရာခုိငန်န်းြပည့် ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

"ပုဂလိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်း"အြဖစ် ဖဲွ စ့ည်းေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဒဒ) ြမန်မာ့အလင်း အဂလိပ် သတင်းစာကို နုိင်ငံြခားသား/နိုင်ငံြခား 

ကုမဏီ၊ ြမန်မာနိုင်ငံသား/ ြမန်မာကုမဏီနှင် ့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် 

သည့် "ဖက်စပ်လုပ်ငန်း" အြဖစ် ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဓဓ) ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး အသီးသီးတွင် ကုိယ်ပွားသတင်းစာတုိက်            

(၁)ခုစီ ဖွင့်လှစ် တည်ေထာငန်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(နန) နုိင်ငံတကာတွင် တုိးတက်ေြပာင်းလဲေနေသာ ရုပရှ်င၊် ဗီဒီယိုနှင့် 

ေဖျာေ်ြဖေရးဆုိင်ရာ လုပင်နး်များ၊ ေခတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်အညီ 

ဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်ေစရန်အတွက် မူပုိငခွ်င့်ဥပေဒြပ ာန်းချက်ပါအတုိင်း 
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ဌာန အဖဲွအ့စညး်များ၊ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ 

ပုဂလကိ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ေပါင်းစပ်ညိှနင်း ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ပပ) ြမန်မာ့ရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်း ြမှင့်တင်ေရးအတွက် အေထာကအ်ကူ 

ြပုမည့် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သည့် စတူဒီယိုများ ထူေထာငေ်ရးနှင့် 

ေခတ်မီရုပ်ရှင်ကိရိယာပစည်းများ အသုံးြပုနိုင်ေရးအတွက် ငှားရမ်း 

ေရး လုပ်ငန်း ြဖစ်ေပ လာေစေရးကို အားေပးကူညီသွားရန်။ 

(ဖဖ) တိုင်းေဒသကီး သုိမ့ဟုတ် ြပည်နယ် မို ့ကီးများနှင့် လူစည်ကားရာ မို  ့

များတွင် အီလက်ထေရာနစ် ကင်မရာစနစ်ကို အေြခခသံည့် 

ဒစ်ဂျစတ်ယ် ရုပ်ရှင ် ြပသမစနစ်ြဖင့်ြပသနိုင်ေသာ ေခတ်မီအဆင့်ြမင့် 

ရုပ်ရှင်ရုံများ ေပ ထွန်း လာေစေရးကုိ ကူညီေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဗဗ) ြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံလုိသူများြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ြပည်တင်ွးမှ 

လုပ်ငန်းရှင်များြဖင့် လည်းေကာင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုိက်ကူး 

ထုတ်လုပ် ြဖန်ခ့ျိြခင်း လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး ကူညီေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတုိငး် ြဖစ်ပါသည-်  

(ကက) ေချးေငွြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ စတူဒီယိုကွန်ပလက် ရိှ တီဗွီနှင့် 

ေရဒီယိုပစည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ အတွက် ေချးေငြွပနဆ်ပ် 

မည်။ 

(ခခ) ေချးေငွြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ ေရဒီယုိအသံလင့်စက် (၄၀၀ 

ကီလုိဝပ် ) ပိေတာက်ေြမအတွက် ေချးေငွ ြပန်ဆပ်မည်။ 

(ဂဂ)  အေရှ ေ့တာင်အာရှအားကစားပွဲေတာ်အတကွ် စကပ်စည်းများ 

ဝယ်ယူ တပ်ဆင်ြခင်း၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်ြပသနိုင် ပးီ ကင်မရာ(၈)ခ ု

ပါေသာ ေမာ်ေတာ်ယဉ်၊ ရိုက်ကူးေရးလုပ်ငနး်များ ချိတ်ဆက် 

အသုံးြပုေသာ စက်ပစည်း၊ ကင်မရာများကုိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ  

ဝယ်ယူထား ပီး ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် 

ေရာက်ရှိမည်ြဖစ် ပီး ေအာက်တိုဘာလ အကုန်ခန ့်တွင် အပီးတပ်ဆင် 

ပီးြဖစ်ပါမည်။ 
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(ဃဃ)အေရှ ေ့တာင်အာရှ အားကစားပဲွေတာ် ကာလအတွက ် လုိအပေ်သာ 

စက်ပစည်းများ ငှားရမ်းြခင်းနှင့် ငှားရမ်းခ ေပးေချမည်။ 

(ငင) ၃ ကီလုိဝပ် တီဗီွအသံလင့်စက် ( ေတာင်တွင်းကီး ) ရုပ်သံစက်ရံု 

တိုးချဲ  ့တည်ေဆာက်မည်။ 

(စစ) ၁ ကီလုိဝပ် တီဗွီအသံလင့်စက ် (အမာ) ရုပ်သံစက်ရံု တုိးချဲ  ့

တည်ေဆာက်မည်။ 

(ဆဆ)တုိင်းရင်းသား ေရဒီယိုအစအီစဉ် တိုးချဲ ထ့ုတ်လင့်ရန်အတွက် ၅၀ 

ကီလုိဝပ်လင်းတို ေရဒီယုိအသံလင့်စက် (၂စံု) ဝယ်ယူ ပီး 

ေနြပည်ေတာ် (တပ်ကုန်း) တွင် (၁)စံု၊ ရန်ကုန် မို  ့ (ေရကူး) စက်ရံု 

တွင်(၁)စံု တပ်ဆင်မည်။ 

(ဇဇ) ရန်ကုန် မို (့ေရကူး) စက်ရံုရိှ ၂၅ နှစ်ေကျာ်ကာြမင့် ပးီ အပိပုစည်း  

ဝယ်ယူမရရိှေသာ ေရဒီယိုအသံလင့်စက်များ ေနရာ၌ အစားထုိး 

တပဆ်င်ရန် ၅၀ ကီလုိဝပ်လင်းတုိ ေရဒီယိုအသံလင့်စက် (၁)စံု၊ 

ဝယ်ယူ တပ်ဆင်မည်။  

(ဈဈ) ြမန်မာြပည်ေအာက်ပိုင်း တုိင်းရင်းသားအစီအစဉ် ထုတ်လင့်ေသာ 

ရန်ကုန် မို  ့ (ေရကူး)  စက်ရံုရိှ ၂၅ နှစ်ေကျာ်ကာြမင့် ပီး အပိုပစည်း 

ဝယ်ယူမရရိှေသာ ေရဒီယိုအသံလင့်စက်များ ေနရာ၌ အစားထုိး 

တပဆ်င်ရန် ၁၀၀ ကီလုိဝပ်လင်းတို ေရဒီယို အသံလင့်စက် (၁) စုံ 

ဝယ်ယူ တပ်ဆင်မည်။ 

(ညည) ြမန်မာပိုင်း အစီအစဉ်နှင့် တုိငး်ရငး်သား အစီအစဉ်များကို 

အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်စွာြဖင့် ထုတ်လင့်နိုင်ေရးအတွက် 

ရုပ်ြမင်သံကား ထပ်ဆင့်လင့်စက်ရုံ (၁၃) ရုံတွင် အက်(ဖ်)အမ် 

ေရဒီယိုအသံလင့်စက်များ တုိးချဲ  ့ တပ်ဆင်ရန် စက်ပစည်း ဝယ်ယ ူ

တပ်ဆင်မည်။ 

(ဋဋ) အန်တာေလာ့ဆွိေအာ့(ဖ်) လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စကပ်စည်းများဝယ်ယူ 

တပ်ဆင်မည်။ 
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- ရုပ်ြမင်သံကားထပဆ်င့်လင့်စက်ရံု (၂၀) ရံုတွင် ဒီဂျစ်တယ်လင့် 

စက်များ ေြပာင်းလ ဲတပ်ဆငြ်ခင်း။ 

- ရုပ်သံလုိင်းထုတ်လင့်ေရးအတွက် လုိအပေ်သာ ဘက်စုံရုပ်သံလိုင်း 

ထုတ်လင့်ြခင်း နည်းစနစ် စက်ဝယ်ယူတပ်ဆငြ်ခငး်။ 

- ဘက်စုံရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လင့်ြခင်း နည်းစနစ် စက်ဝယ်ယူ 

တပ်ဆင်ပးီ လတေ်တာ် ရုပ်သံလုိင်း၊ ေတာင်သူလယ်သမား 

ရုပ်သံလုိင်းနှင့် တုိင်းရင်းသားရုပ်သံလုိင်းများ တိုးချဲ ၍့ ထုတ်လင့် 

ြပသြခင်း။ 

(ဌဌ) စာဖတ်ရှိန်ြမင့်တင်ေရးအတွက် စာဖတ်သူရုပ်သံလုိင်း တပ်ဆင် ပီး 

ေလေကာင်းမှ လွတ်လပ်စွာြဖင့် ထုတ်လင့်ြပသမည်။ 

(ဍဍ) တိုင်းရင်းသားရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လင့်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 

အတွင်း/အြပင် စက်ပစည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်မည်။ 

(ဎဎ) မို န့ယ်ခွဲအသစ်ြဖစ်ေသာ ကရင်ြပည်နယ်၊ စုကလိတွင် ၅၀ ဝပ်  

ရုပ်သံလင့် စက်ရုံအသစ် တည်ေဆာက်မည်။ 

(ဏဏ)ရှမ်းြပည်နယ်၊မုိင်းယု(၁၀၅ မုိင်)တွင် ၅၀ ဝပ ်  ရုပ်သံလင့်စက်ရံုအသစ် 

တည်ေဆာက်မည်။ 

(တတ)ရှမ်းြပည်နယ်၊ မန်ဟီးရုိးတွင် ၅၀ ဝပ် ရုပ်သံလင့်စက်ရံု အသစ် 

တည်ေဆာက်မည်။ 

(ထထ)အစုိးရဌာနအချငး်ချင်း လုပ်ငနး်ကိစရပ်များကုိ အွန်လိုင်းမ ှ တဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း စီမကံန်ိးများတင်ွ ပါဝင်နိုင်ရန ် အသင့်ြပင်ဆင် 

ထူေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ေသာ ကွန်ပျူတာများသို ့

အချက်အလက်ေပးပုိေ့သာ ပရိုဂရမ်စနစ်၊ ကွန်ရက်၊ ကွန်ပျူတာ 

ခန်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်မည်။ 

(ဒဒ) ပုံမှန်ပုံရိပ်ေဖာ်ြပချက်စနစ်မှ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ အဆင့်ြမင့် 

ပံုရိပ်ေဖာ်ြပချက်စနစ်သုိ ့ ေြပာင်းလဲထုတ်လင့်နုိငရ်န် လိုအပ်ေသာ 

စတူဒီယုိ စကပ်စည်းများ ဝယ်ယ ူတပ်ဆင်မည်။ 
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(ဓဓ) ခရုိင်ရံုး(၆၆)ရုံးရှိ စာကည့်တိုက်များတွင် အငတ်ာနကမ်ျား 

တပ်ဆင်ြခင်းနှင့် အများြပည်သူများ အင်တာနက်သုံးစွဲြခင်းကို 

ဝန်ေဆာင်မေပးနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာ  (၂)စံုစီ တပ်ဆင်ေပးမည်။ 

(နန )  ခရုိင်ရံုး၊ မို န့ယ်ရုံးနှင့် မို န့ယ်ခွဲရုံး (၄၁၂)ရံုး၌ စာဖတ်ရှိန် 

ြမှင့်တင်ေရးအတွက် ြမန်မာ့အသံနှင့ ် ရုပ်ြမင်သံကားနှင့် ပူးေပါင်း၍ 

စာဖက်သူ ရုပ်သံလုိင်းများတပ်ဆင်၍ ေလလုိငး်ြဖင့် ထုတ်လင့် 

မည်ြဖစ်ရာ ေလလုိင်းမရသည့်ရုံးများတွင် စက်ေတာ့ေဘာက်(စ်)များ 

တပ်ဆင်ြခင်းနှင့် စာဖက်သူရုပ်သံလုိင်းများ ကည့်ရမစစ်တမ်း 

ေကာက်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ပပ )  ခရုိင်(၆၆)ခုတွင် ဘူတာရံု၊ သေဘာဆိပ်၊ ေလဆိပ်၊ ကားဂိတ်များ၌ 

ြပည်သူများ အလယ်ွတကူ စာေပများ ဖတ်ရနိုင်ရန်အတွက် 

စာအုပ်စဉ် အနည်းဆံုး(၁)ခုစ ီ ြပုလုပ်၍ စာဖတ်ရိှန်ြမှင့်တင် 

ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဖဖ) ၎င်းစာအုပ်စဉ်များတွင် ေနစ့ဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၊ ဂျာနယ်များ၊ 

မဂဇင်းများ၊ ဝတုများ၊ ရုပ်ြပစာအုပ်များနှင့် သုတ၊ ရသစာအုပ်များ 

ြဖည့်တင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဗဗ) အေရှ ေ့တာင်အာရှ အားကစား ပိုင်ပဲွများနင့်ှ အာဆီယံဥကဌ အလှည့် 

ကျတာဝန် ထမး်ေဆာင်မည့် အေရးေပ လုပ်ငန်းများ၊ အေရး ကီး 

ဧည့်ခပဲွံများတွင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ကူးယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ရာ 

ေရေ့ြပာင်း ဓာတ်ပံုကူးစက်(၂)လံုး ဝယ်ယူ၍ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဘဘ)ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ဝက်(ဘ်)ဆုိက်(ဒ်)ကုိ ဝက်(ဘ်)ေပ တယ်(လ်) 

အဆင့်တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။  

(မမ) အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပမ်ျားကုိ အွန်လုိင်းမှတဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းစနစ်ကို လက်ေတွလု့ပ်ငန်းတွင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

အရှိန်အဟုန် ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ယယ)ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်းေအာက်ရိှ စာေပစိစစ်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်ဌာနမှ အရာထမ်း(၃၆)ဦး၊ အမထမ်း(၄၁)ဦး၊ ေပါင်း(၇၇) 

ဦးကို  ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန ေအာက်သို ့မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပံုတင် ဌာနခွ ဲ

အြဖစ် ေြပာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

(ရရ) ပံုနိှပ်စက်များ မှတ်ပုံတင်ြခငး်၊ ထုတ်ေဝခွင့်လိုင်စင်များ ေပးအပ်ြခငး် 

လုပ်ငန်း များကုိတိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ၊ မို န့ယ်များတွင်ပါ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(လလ)တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးနှင့် 

ြပည်သူဆ့က်ဆံေရး လုပ်ငန်းများကုိ ကူညီေဆာင်ရွက်မည။် 

(ဝဝ) ရွက်ထုိး ပံုနိှပစ်က်(၁)လံုးနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်စက် (၂)လံုးတုိအ့ား 

ဝယ်ယူြဖည့်တင်းြခင်းနှင့် ပုံနှိပ်စက်ေဟာင်းများေနရာတွင် ပုံနှိပ် 

စက်သစ်များြဖင့် အစားထုိးြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(သသ) မနေလးစာကည့်တိုက်အား ေခတ်မီစာကည့်တိုက်အြဖစ် ေပ ထွန်း 

လာေရး ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဟဟ)နုိငငံ်တကာမှ ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ်စာေစာင်များကုိ ြမန်မာ 

ဘာသာသုိ ့ ြပန်ဆုိ၍ နိုင်ငံအတွင်း ထုတ်ေဝြဖန ့်ချိနိုင်ရန်နှင့် ြမန်မာ 

ဘာသာြဖင့် ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ်များကို အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 

ြပည်ပသုိ ့ ြဖန ့ခ်ျိြခငး် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဌာနတွင်ဘာသာြပန် 

ဌာန တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများခန ့်အပ်ြခင်း၊ ဘာသာြပန်ဆုိ 

နိုင်ရန ်စာအုပ်များ ဝယ်ယူြခင်း၊ ဘာသာြပန်ဆုိြခင်း၊ စာအုပ်ထုတ်ေဝ 

နိုင်ရန ်စီစဉ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွကမ်ည်။  

(ဠဠ) ရန်ကုန်နှင့် မနေလးစာကည့်တိုက်ကို စာကည့်တုိက်အချင်းချင်း 

လုပ်ငန်း ကိစရပ်များကို အွနလုိ်င်းမှတဆင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 

တည်ေဆာက်နိုင်ရန်နှင့် နီးစပ်သည့်ကွန်ပျူတာ အချင်းချင်းအချက် 

အလက်ဖလှယ်နိုင်ရန် ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မ လုပ်ငန်းစဉမ်ျား 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(အအ) အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပ်များကို အွန်လုိင်းမှ တဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရံုးချုပ်တွင် အဓကိ ကွန်ပျူတာ 

များသို ့ အချက်အလက်ေပးပိုေ့သာပရိုဂရမ် (၁) ခု၊ ပုံနိှပ်စက်ရံု (၇) 

ရုံအတွက်အဓိက ကွန်ပျူတာများသို ့ အချက်အလက်ေပးပိုေ့သာ 

ပရိုဂရမ်  (၁) ခ၊ု စာေပဗိမာန်ရံုးတွင် အဓိက ကွန်ပျူတာများသုိ ့

အချက်အလက်ေပးပုိေ့သာ ပရိုဂရမ်  (၁) ခု၊ စုစုေပါင်း အဓိက 

ကွန်ပျူတာများသို ့အချက်အလက်ေပးပုိေ့သာပရုိဂရမ် (၃) ခုတပ်ဆင် 

ချိတ်ဆက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- လက်ရိှ စက်မအလုပ်ရုံအား လုပ်ငနး်၏ အေြခစုိက် စက်မအလုပရံု် 

အြဖစ် ထူေထာင်၍ စကရံု်အသီးသီးရိှ ပုံနှိပ်စက်နှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံး 

ဆိုင်ရာစက်များ ြပငဆ်င်ထိန်းသိမ်းရာတွင် လုိအပ်သည့် စက်အရန် 

ပစညး်များအား ြပည်တွင်း မှရရိှမည့် ကုန်ကမ်းများကို အသံုးြပု၍ 

ထတ်ုလုပ်သွားရန်၊ အြခားဌာနများနှင့် ြပင်ပမှအပ်နံှေသာ စက်ပစည်း 

များ ထုတ်လုပ်ေပးရန်၊ ကိုယ်ပွားသတင်းစာ တုိက်ခဲွများအတွက် 

လိုအပ်ေသာ ကိုတင်ပံုနိှပ်ပစည်းကရိယာ တန်ဆာပလာများ  

ထုတ်လုပ်မအား နိုင်ငံြခား အဆင့်မီအရည်အေသွးမီ တိုးြမှင့် 

ထုတ်လုပ်သွားရန်နှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသံုး အေထာက်အကူစက်များ 

တီထွင် ထုတလု်ပ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- သတင်းစာများတွင် တုိင်းရင်းသား စည်းလံုးညီညွတ်ေရးကုိ 

အေထာက်အကူြပုေစေသာ သတင်းများ ဦးစားေပးေဖာ်ြပမည်။ 

-- သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည် ြမန်မာ့အလင်းနှင့် ေကးမံု 

သတင်းစာများကုိ အများြပည်သူဝန်ေဆာငမ် သတင်းစာများအြဖစ် 

ေြပာင်းလဲနိုင်ရန် နိုင်ငံေတာ်က ရာခုိင်နန်းြပည့်ပုိင်ဆုိင်ေသာ "ပုဂလိက 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း" အြဖစ်ဖဲွစ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- -  ြမန်မာ့အလင်း အဂလိပ်သတင်းစာကို နုိင်ငံြခားသား/နိုင်ငံြခား 

ကုမဏီ၊ ြမန်မာနိုင်ငံသား/ြမန်မာကုမဏီနှင့် ပူးေပါင်း ေဆာငရွ်က် 

သည့် "ဖက်စပ်လုပ်ငန်း" အြဖစ် ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက်မည်။ 
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-- ေငွေကးအကျိုးအြမတ်ကုိ အဓကိဦးတညမ်ထားသည့် အများြပည်သူ 

အတွက် ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် "ပုဂလိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်း" အြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- တုိင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်မိုမ့ျားရိှ ကုိယ်ပာွး သတင်းစာတိုက်များပါ 

ေရာင်စုံ သတင်းစာများ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝနိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- သတင်းစာဖတ်ပရိသတ်များ တိုးပွားလာပီး သတင်းစာေစာင်ေရ ပိုမို 

တုိးတက် ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝနိုင်ရန်နှင့် ေကျးရွာတုိင်း သတင်းစာ ေရာက်ရှိ 

ဖတ်ရနိုင်ေရးစီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- နုိင်ငံပိုင်သတင်းစာများအား အများြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မ သတငး်စာ 

အြဖစ်သုိ ့ ေရာက်ရှိေစရန်အတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် 

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက် သွားပါမည် - 

- သတင်းတင်ဆက်မပုံစံများ ေြပာင်းလဲြခင်း။ 

- သတင်းစုေဆာင်းမ၊ ေရးသားတည်းြဖတ်မဆိုင်ရာ သင်တန်းများ 

ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

- သတင်းစာအုပ်ချုပ်ေရးအဖဲွ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်း။ 

- အယ်ဒီတာလွတ်လပ်ခွင့်စနစ်ထူေထာင်ြခင်း။ 

- ဘ ာေရးလွတ်လပမ်ရိှေသာ စနစ်ထူေထာင်ြခင်း။ 

-- သတင်းတင်ဆက်မပုံစံများကုိ ေအာက်ပါအတုိငး် အဆင်ဆ့င့် 

ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်မည်- 

- နိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ မိန်ခွ့န်းများ၊ မူဝါဒ 

ဆိုင်ရာ သတင်းများကို ြပည့်ြပည့်စံုစံုေဖာ်ြပသည့် အြပင် ပညာရှင် 

များ၊ ြပညသူ်များ၏ သေဘာထားအြမင်များနှင့်ပါ တဲွဖက် 

ေဖာ်ြပြခငး်။ 

- သာမန်လပ်ရှားမ သတင်းများကုိ သတင်းတန်ဖုိးအေပ  မူတည် 

ပီး တည်းြဖတ် ေဖာ်ြပြခင်း။ 
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- လပုူဂိုလ်ဗဟုိြပု ေရးသားသည့်စနစ်မှ လူထု စိတ်ဝင်စားမ 

ရိှေသာ သတင်းအချက်အလက်၊ အေကာင်းအရာ ဗဟုိြပု 

ေရးသားသည့် စနစ်သုိ ့ေြပာင်းလဲ ကျင့်သုံးြခင်း။ 

- အများြပည်သူအတွက် စစ်မှန်ေသာ စတုတမ ို င်အြဖစ် ယံုကည် 

လက်ခံလာေအာင် မ ို င်သံုးရပ်အေပ  အြပုသေဘာေဆာင် 

သည့် ေဝဖန်သံုးသပ်မများကုိ သတင်းစာများတွင် ေဖာ်ြပေပး 

ြခင်း။ 

- မ ိုင်(၃)ရပ၏် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပည်သူလူထအုား 

အသိေပးရာတင်ွ ပိုမိုဆဲွေဆာင်မ ရိှေစရန်အတွက် 

ေဆာင်းပါး၊ ေတွဆံု့ေမးြမန်းခန်း စသည်ြဖင့် ပံုစံေြပာင်းလဲ 

တင်ဆကြ်ခင်း။ 

- အေရး ကီးသည့် အသိေပးေကညာချက်များအား ြပည်သူများ 

သိရိှနုိင်ရန် ေဖာ်ြပေပးြခင်း။ 

- နုိင်ငံတကာနှင့် ြပည်တွင်းေရးရာ အသိအြမင် တုိးပွားေစမည့် 

ေဆွးေနွးမများ ေဖာ်ြပေပးြခင်း။ 

-- အွန်လုိင်း တွင် အစီအစဉ်များ တင်၍ ဝန်ေဆာင်မေပးမည်။  

-- သတင်းစုေဆာင်းမ၊ ေရးသားတည်းြဖတ်မဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ 

သင်တန်းများ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်-  

- ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည်ြမင့်မားေရးအတွက် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း ပီး သငတ်နး်များ ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျြခင်း။ 

- ဝန်ထမ်းများ လက်ေတွလု့ပ်ငန်းခွင်တွင် ေလ့ကျင့်နုိင်ရန် အတွက် 

နုိင်ငံတကာ သတင်းဌာနများမှ အယ်ဒီတာများကုိ 

သတင်းစာတုိက်များတွင် တဲွဘက် သင်ကားေစြခင်း။ ထုိြ့ပင် 

မိမိတုိ ့အယ်ဒီတာများကုိ နုိင်ငံတကာ သတင်းစာများတွင် တဲွဘက် 

ေလ့ကျင့်ခွင့်ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

- ပညာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် သတင်းစာ ပညာ 

သင်တန်းေကျာင်းကုိ နုိင်ငံတကာသင်ရုိးညန်းတမ်း များအတုိင်း 
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သင်ကားနုိင်ရန်အတွက် ယူနက်စကုိအဖွဲ န့ှင့် ပူးေပါင်းကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

-- ြမန်မာ့အလင်းနှင့် ေကမံုသတင်းစာများကုိ အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မ 

သတင်းစာများအြဖစ် ေြပာင်းလဲရာတွင် လုိအပ်ေသာမူဝါဒများ၊ 

ကျင့်ဝတ်များ၊ အယ်ဒီတာ များအတွက် လမ်းညန်ချက်များ ချမှတ် 

နုိင်ရန်အတွက် သတင်းစာ အုပ်ချုပ်ေရးအဖဲွကုိ့ သတင်းစာ 

ဆရာကီးများ၊ ဥပေဒ ကမ်းကျင်သူများနှင့် ဖဲွ စ့ည်းထား ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအုပ်ချုပ်  ေရးအဖဲွအ့ေနြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်- 

- အများြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မ သတင်းစာအြဖစ် ေြပာင်းလဲရာတွင် 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သိမ်ေမွသ့ည့် ဒီမုိကေရစီအသွင် ကူးေြပာင်းေရး 

အေြခအေနအေပ  မူတည် ပီး စာတညး်နှင့် သတင်းေထာက်များ 

လုိက်နာရမည့် အယ်ဒီတာလမ်းညန်များ ေရးဆဲွေပးြခင်း၊  

- သတင်းစာများအတွက် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကုိ ေရးဆဲွ သတ်မှတ် 

ေပးြခင်း၊  

- သတင်းစာများ၏ စွမ်းေဆာင်နုိင်မကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာ 

အကဲြဖတ် ေထာက်ြပြခင်း၊  

- အခါအားေလာ်စွာ သတင်းေထာက်များ၊ စာတည်းများ၊ 

စာတည်းမှူးများအား ေတွဆံု့ေဆွးေနွးြခင်း။ 

-- အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပ်များကို အွန်လိုင်းမ ှ တဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် တပ်ဆင်မည့် ဆက်စပ်ပစည်းများဝယ်ယူရန် စီမံေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

-- နုိင်ငံတကာသတင်းများ ရရိှနုိင်ရန်နှင့် ြပည်တွင်းသတင်းများ နုိင်ငံြခား 

သုိ ့ ြဖန ့်ချိနုိင်ရန်အတွက် နုိင်ငံြခားသတင်းဌာနများ ကုိယ်စားလှယ် 

အဖဲွမ့ျားနှင့် ဆက်သွယ်ပူးေပါင်း၍ သတင်းဖလှယ်မစာချုပ် ချုပ်ဆုိ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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-- လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည် တုိးတက်ြမင့်မားေစရန်အတွက် လုိအပ်ပါက 

ြပည်တွင်းြပည်ပ ကမ်းကျင်သူများ အတုိင်အပင်ခံများ ငှားရမ်း 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- ေရာင်စံုသတင်းစာများ ပံုနိှပ်ထုတ်ေဝရန်အတွက် လုိအပ်ေသာ 

စက်ပစည်းများဝယ်ယူရန် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အာဆီယံဥက  

တာဝန်ယူရာတွင် သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအတွက် လုိအပ်မည့် 

ပစည်းများ စီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- နုိင်ငံတကာတွင် တိုးတက်ေြပာင်းလဲေနေသာ ရုပ်ရှင်ဗဒီီယုိနှင့် 

ေဖျာေ်ြဖေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ နည်းစနစ်များနှင့်အညီ ြမန်မာ့ 

ရုပ်ရှင်ေလာက၌ အသိပညာအတတ်ပညာ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာနှင့် 

လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ်များ တိုးတက ် ေြပာင်းလဲေရးအတကွ် 

နည်းပညာရပ်များဆိုင်ရာ ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမည့်သူများ 

အား နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်၍ အရင်းအနီှးများ 

ဖိတ်ေခ  ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- ရုပ်ရှင်ေလာကသားများအတွက် တိကျခုိင်မာသည့် အာမခံချက ်

ေပးနိုင်ရန် မူပိုင်ခွင့် ဥပေဒနှင့် ရုပ်ရှင်ဥပေဒတုိက့ို ဥပေဒကမ်းများ 

ေရးဆဲွ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အာဆီယံဥကဌတာ၀န်ယူရာတွင် ြမန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှ 

လက်ခံကျင်းပ ေဆာင်ရွက်ရန်ရိှသည့် အေရှ ေ့တာင်အာရှနုိင်ငမံျား 

ရုပ်ရှင်ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပ်များကို အွန်လုိင်းမှ တဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်   ဆကလ်က် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် တပ်ဆင်မည့် စက်ပစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ 

ဝယ်ယူေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- အီး- ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဒ-ီရုပ်ရှင်ရုံ နှင့် သရးီဒီ ြပသနိုင်မည့် ေခတ်မီအဆင့်ြမင့် 

ရုပ်ရှင်ရုံများ တည်ေဆာက်နိုင်ေရးအတွက် အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွများ 

ြပုလုပ်ေပးြခင်းအားြဖင့်  ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှလုိသည့် 
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လုပ်ငန်းရှင်များ ဖိတ်ေခ ြခင်း၊ ြပည်ပမှ အေထာကအ်ပံနှင့် ေချးေငွ 

များရရိှနိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာေသာ နည်းပညာများအရ ဖလင်ြဖင့် ရုိက်ကူး 

ြပသသည့် ရုပ်ရငှ်ဇာတ်ကားများအစား အဆင့်ြမင့်ပုံရိပ်ေဖာ်ြပချက် 

စနစ်ြဖင့် ရုိက်ကူးထုတ်လုပ်ြပသနိုင်ေရးအတွက် ြပည်ပမှနည်းပညာ 

ပံ့ပိုးမများရရှိေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခ)သာသနာေရး 

(၁)မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်တွင် ေနထိငု် ကေသာ 

နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကည်ခွင့်ြပုေရး၊ 

(ခခ) ဘာသာအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာေနထုိင်ေရး၊ 

(ဂဂ) ဗုဒဘာသာသံဃာေတာ်အချင်းချင်း ညီညွတေ်ရး၊ 

(ဃဃ) ြပဌာန်းထားသည့်တရားဥပေဒအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ငင) နုိင်ငံေတာ်မှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လမ်းညန်သည့် ညန်ကား 

ချက်များ၊ အမိန်မ့ျား ကုိ မူဝါဒအြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

(စစ) ဝန် ကီးဌာနအချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ) ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ ဦးစီးဌာနများနှင့် တကသုိလ်တုိသုိ့ ့မူဝါဒများ ချမှတ်၍ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေစေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ပရိယတိသာသနာ (သင်ကားမ)၊ ပဋိပတိသာသနာ (ကျင့် ကံအား 

ထုတ်မ) များ ပုိမုိ ထွန်းကားေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ေထရဝါဒဗဒုသာသနာေတာ် သန်ရ့ှင်းစင်ကယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဗုဒ 

စာေပ၊ ယဉေ်ကျးမများ တည်တံ့ထွန်းကားြပန်ပ့ွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) ေကျာင်းထိုင်ဘုန်းကီး သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 



  
88 

  
 

(ဃဃ)အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေထရဝါဒ ဗုဒသာသနာြပုတကသုိလ်မှ စာကည့်တုိက်ကုိ 

အီလက်ထေရာနစ် စာကည့်တိကုအ်ြဖစ် နိုင်ငံတကာရှိ စာကည့်တိုက ်

များ နှင့် ဆက်သွယ်၍ ေထရဝါဒဗဒု သာသနာေတာ်ဆုိင်ရာ အချက် 

အလက်များ ဖလှယ်နိုင်ရန်။ 

(ငင) ခရစ်ယာန်၊ အစလာမ်၊ ဟိနူ စသည့် အြခားဘာသာများကို တတ်နိုင် 

သမကူညီေစာင့်ေရှာက်ရန်။ 

(စစ) ခရစ်ယာန်၊ အစလာမ်၊ ဟိန  ူ ဘာသာ နှင့် နတ်ကုိးကွယ်မများအား 

လွတ်လပ်စွာ ကုိးကွယ်ခွင့်ြပုရန်၊ ၎င်းတုိ၏့ ဘာသာေရး ေနရ့က်ကီးများ 

ြဖစ်သည့် ခရစမတ်ေန၊့ ဘကရီးအီးဒ်ေန ့နှင့် ဒီပါဝလီေနမ့ျားကုိ နုိင်ငံေတာ် 

အစုိးရ ရံုးပိတ်ရက်များအြဖစ် သတ်မှတ်ေပးပီး ၎င်းအခမ်းအနား ပွဲေတာ်များ 

သုိ ့သာသနာေရး ဝန်ကီးဌာနမ ှတက်ေရာက် အားေပးရန်။ 

(ဆဆ)ဘာသာေပါင်းစံု ချစ်ကည်ေရး အစည်းအေဝးများ တက်ေရာက်ရန် 

ဖိတ်ကားသည့်အခါ ဘာသာေပါင်းစုံ တက်ေရာက် ေဆွးေနွး နိုင်ေရး 

စီစဉ်ေပးရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)အစုိးရဌာန အချင်းချင်း လုပ်ငန်းကိစများ အွန်လုိင်းမှတဆင့် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန် ကွန်ပျူ တာနှင့် ဆက်စပ်ပစည်း 

များကုိလည်း လုပ်ငန်း လုိအပ်ချက်ေပ  မူတည်အသံုးြပုရန် လိုအပ် 

ေသာေကာင့် နည်းပညာကုမဏီများနှင့် ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်မည။် 

(ခခ) သာသနာေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းကိစရပ်များ တိုးြမင့် ေဆာငရွ်က် 

နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် သာသနာေရးမှူးရုံးများ 

ြပင်ဆင်တုိးချဲ ဖဲွ့ စ့ည်းရန်နှင့် ချင်းတုိင်းရင်းသား ကေလးသူငယ်များ 

အေြခခံ ပညာသင်ကားနုိင်ေရးအတွက် ကေလး မို ၊့ ေနရဉရာ သင်တန်း 

ေကျာင်းကုိ နှစ်စဉ် ပညာသင်နှစ်အလုိက် ဖွင့်လှစ်သွားမည်။ 

(ဂဂ) နုိင်ငံေတာ် ဗဟုိသံဃာ့ဝန်ေဆာင် အစည်းအေဝးပဲွများ၊ မဟာဘဲွနှ့င်း 

သဘင် အခမ်းအနားပဲွများ၊ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရွးချယ် 
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ေရး စာေမးပွဲများ၊ သာသနာေတာ်ဆုိင်ရာ ဘဲွတံ့ဆိပ်ေတာ် ဆက်ကပ် 

လှူဒါန်းပဲွ နှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်း ေလာင်းလှူပဲွ ကျင်းပသွား မည်။ 

(ဃဃ)ဗုဒဘာသာ ယဉ်ေကျးမသင်တန်းကုိ နုိင်ငံေတာ် သံဃမဟာနာယက အဖဲွ ့

၏ အစီအမံြဖင့် မိုန့ယ်ေပါင်း ၃၂၅ မိုန့ယ်အထိ တုိးချဲဖွ့င့်လှစ်နုိင် 

ေရးအတွက် မိုန့ယ်သံဃနာယက အဖဲွမ့ျားက ကီးကပ် စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန် ၊ စီမံေဆာင်ရွက်သွားရန် နှင့် ေနွရာသီေကျာင်း 

ပိတ်ရက်များတွင် အမျိုးသား ယဉ်ေကျးမနှင့် စာရိတပညာ ဆုိင်ရာ 

သင်တန်းများကုိလည်း မိုန့ယ် အားလံုးတွင် သင်ကား သွားမည်။ 

(ငင) သာသနာြပုသင်တန်းနှင့် တုိင်းရင်းေဆးပညာသင်တန်းများကုိ ဖွင့်လှစ် 

မည်။ 

(စစ) သုေတသန စာကည့်တုိက်၌ စာအုပ်နှင့် ေပပုရပုိက်များ တုိးချဲစု့ေဆာင်း 

ထိန်းသိမ်း  နုိင်ေရး ေဆာင်ရွက် သွားမည။်  

(ဆဆ)ပိဋကတ်ဘာသာြပန် လုပ်ငန်းတွင် ကျမ်းစာအုပ်များကုိ အဂလိပ်ဘာသာ 

သုိ ့ ြပန်ဆုိမည်။ 

(ဇဇ) ဥပါတသနိေစတီပရိဝုဏ်ရိှ သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၊ ပိဋကတ်တုိက်၊ သံဃာ 

ရာမ ၄ ေဆာင်၊ ေစတိယပါလ စံေကျာင်းြပုြပင်မည်။ 

 (ဈဈ) နုိင်ငံေတာ်ပရိယတိသာသနာ့တကသုိလ်များရိှ အေဆာက်အဦများ၊ ခရုိင် 

နှင့် မိုန့ယ် သာသနာေရးမှူးရံုးများ၊ ရန်ကုန်ရံုးခဲွရိှ အေဆာက်အဦများ 

ကုိ ြပုြပင်ရန် နှင့် တကသုိလ်များ၏ အစည်းအေဝးခန်းမတွင် 

အသုံးြပုရန် ပီေအစနစ် အသစ်လဲလှယ် တပ်ဆင်မည်။ 

(ဂ) အားကစား 

(၁) မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြမန်မာ့အားကစားမှကမာ့အားကစားသုိေ့ရာက်ရိှေရး၊ 

(ခခ) တစ်မျို းသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရး၊ အမျိုးသား လပ်ရှားမများ ကို 

တစ်မျို းသားလုံး  စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့် ပါဝင်လပ်ရှားေစေရး၊ 
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(ဂဂ) နုိင်ငံတကာအလယ်၌ နိုင်ငံေတာ်၏ ဂုဏ်သိကာကို အားကစား 

နည်းြဖင့် ြမှင့်တင်နိုင်မည့် ထူးခ န်ထက်ြမတ်ေသာ နိုင်င့ံဂုဏ်ေဆာင် 

အားကစားသမား လူရည်ခန်များ ေမွးထုတ်ေရး၊ 

(ဃဃ)နုိင်ငံေတာ်ဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်ေရး လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြပုေစေရးအတွက် တစ်မျိုး 

သားလံုး ကျန်းမာကံ့ခိုင်လာေစရန်နှင့် အမျိုးသားအားကစား 

လပ်ရှားမများကို အဆင့်ဆင့်နှစ်အလိုက် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွား 

ေရး၊ 

(ငင) အနီးကပ်ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ၂၀၁၃ခနှုစ် တွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် ကျင်းပ 

ြပုလုပ်မည့် (၂၇)ကိမ်ေြမာက် အေရှ ေ့တာင်အာရှ အားကစား ပို ငပ်ွဲ 

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပနိုင်ေရးနှင့် ြမန်မာ အားကစားအဖွဲ  ့ေအာင်ြမင်မ 

ရရှိေစေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)၂၀၁၃ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနစှ ်အေရှ ေ့တာင်အာရှ အားကစား ပို င်ပွဲ 

များတွင် ထုိက်သင့်သည့် ေအာင်ြမင်မ ဆုတံဆိပ် ရရိှေရးအတွက် 

နုိင်င့ံ ဂုဏ်ေဆာင်နုိင်ကမည့် ထူးခန်ထက်ြမက်ေသာ မျို းဆက်သစ် 

လူငယ်လူရွယ် အားကစားသမားများကုိ အားသစ်ေလာင်းနိုင်ရန် 

အတွက် စနစ်တကျ ေရွးချယ်သွားရန်။ 

(ခခ)  အားကစားတကသိုလ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ေရးနှင့် အားကစားနှင့်ကာယ 

ပညာသိပံ (၂)ခု တုိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်နိုင်ေရး စီစဉေ်ဆာင်ရွက်ရန။် 

(ဂဂ) လကရိှ်အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပံ (ရန်ကုန်/မနေလး) ေကျာင်း 

(၂) ေကျာငး်အား နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ အဆင့်ြမှင့်တင်ေရး လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ရန်ကုန် မို ရ့ှိဒဂုံတကသိုလ်နှင့် မနေလး မို ရိှ့ ရတနာပံုတကသုိလ် 

တုိတွ့ငေ်ကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ(၅၀)ဦးစီအား သိပံဘွဲ (့အားကစား)၊ 

ဝိဇာဘဲွ (့အားကစား)အတက်ွ ပူးတဲွ သင်ကားနုိငေ်ရး ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနနှင့် ညိှနငး် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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 (၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)တစ်မျို းသားလုံး ကျန်းမာ က့ံခုိင်ေရးနှင့် အားကစား ပညာေပးေရး 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) နယ်ေြမအနှံ ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ရှာေဖွ 

ေရွးချယ် ေဖာ်ထုတေ်ရး လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဂဂ) နုိင်င့ံဂဏ်ုေဆာင် ထူးခ န်ထက်ြမက်ေသာ အားကစား သမားများ 

ေပ ထွက် လာေစေရးအတွက် ြပုစုပျိုးေထာင် ေလ့ကျင့်ေရး လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)နိုင်ငံတကာ ပိုင်ပွဲများသုိ ့အဆင့်ဆင့် တက်လှမး် ယှဉ် ပို င် ေအာင်နိုင် 

ေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ ြပုြပင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် တိုးချဲ  ့

တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အားကစား ပစည်းများ ထုတ်လုပ်ြဖန်ြ့ဖူးေရး 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)အားကစား နှင့် ကာယပညာသိပံလုပင်န်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) အားကစားစီမံကိန်းနှင့်သုေတသနလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဈဈ)ေဒသအလိုက်အားကစားဖွံ ဖိ့ုးတက်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည) နိုင်ငံတကာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဋဋ) အားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်အလိုက် အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် 

ြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာငရွ်က်မည်။ 

(ဌဌ) အားကစား ဝန် ကီးဌာနေအာက်တွင် လုပင်န်းလိုအပ်ချက်အရ ဦးစီး 

ဌာနများ ဖွဲ စ့ည်းပံု တိုးချဲ  ့ဖဲွ စ့ညး်ေရးလုပင်န်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃ)ယဉေ်ကျးမ 

 (၁)မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များနှင့် အမျိုးသားေရး လကဏာများ 

မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိနး်သိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 
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( ခခ ) နုိင်ငံသားအားလံုးတွင် စစ်မှန်သည့် ြပည်ေထာင်စု မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် 

ရှင်သန် ခုိင်မာေရး၊ 

(ဂဂ) တုိငး်တစ်ပါး သရုပ်ပျက်ယဉေ်ကျးမများ ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက် 

လာြခင်းကုိ တားဆီးေရး၊ 

(ဃဃ)လူငယ်ထုအတွင်း ယဉ်ေကျးမ ကိုယ်ခံအား ေကာငး်မွနေ်စေရး 

အတွက်  ြပုစု ပျိုးေထာင်ေရး၊ 

(ငင) ြမန်မာ့ရုိးရာ ပန်း(၁၀)မျို း အနပုညာများ ေဖာ်ထုတ် ထိနး်သိမ်းေရး၊ 

(စစ) နုိင်ငံအချငး်ချင်း ယဉေ်ကျးမ ပူးေပါင်း ဖလှယ်ေရး အစီအစဉ်များ 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)ြမန်မာ့မူမှန်ြပကဒိန်များ ေရးဆွဲထုတ်ြပန်နိုင်ေရး စိစစ်ေဆာငရွ်က် 

ေရး၊ 

(ဇဇ) ြမန်မာ့အနုသုခုမ ပညာရပ်များ အစဉ်အလာနှင့်အညီ ကိုက်ညီမ ရိှ-မရှိ 

စိစစ်ေရး၊ 

(စျစျ) အေြခခံြဖစ်ေသာ အနုပညာ အထက်တန်း ေကျာင်းများမှသည် 

အမျိုးသား ယဉေ်ကျးမ နှင့် အနုပညာတကသုိလ်များတွင် အဆင့်ြမင့် 

အနုပညာ မျို းဆက် သစ်များကုိ ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်ေရး၊ 

(ညည) သမိုင်းဝင်ေရှးေဟာင်းေဒသများ၊ အေဆာက်အအုံများ၊ ေရှးေဟာင်း 

ပစည်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

(ဋဋ) ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစမ်ျား ေဖာ်ထုတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည် 

နှင့်အမ  ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစမ်ျား ေရရှည်တည်တ့ံေရးနငှ့် 

တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းေသာ ခိုင်မာသည့် ြမန်မာ့သမိုင်းစဉ ်

ေဖာ်ထတ်ုေရးအတွက် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေရး၊ 

(ဌဌ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များနှင့် အသိပညာ 

ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ ဗဟုိဌာနအြဖစ် ြပတိုက်နှင့် စာကည့်တိုက် များက 

ရပ်တည်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဝန်ေဆာင်မ ေပးေရး၊ 
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(ဍဍ) ြပည်သူလူထု၏ အေတွးအေခ ၊ အယူအဆ၊ စိတေ်န သေဘာထား 

များကို တုိးတက်ေြပာင်းလဲေနေသာ ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီေအာင် 

လံေ့ဆာ် ပညာေပးေရး၊ 

(ဎဎ) ြမန်မာသမုိင်းဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်၍ 

တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းေသာ ြမနမ်ာသမိုင်းကုိ ေရးသားြပုစုြခင်း၊ 

ထုတ်ေဝြခငး်များ ြပုလုပ်ေရး၊ 

(ဏဏ)ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အေထာက်အထား၊ အချက်အလက်များ စုေဆာငး် 

ရှာေဖွ စိစစ်ေပးေရး၊ 

(တတ)သမုိင်းပညာရှင်များ ြပုစုပျို းေထာင်ေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည် - 

(ကက)အနုပညာ ဦးစီးဌာနတွင် အနပုညာ မျိုးဆက်သစ်များအား ေလ့ကျင့် 

ပျိုးေထာင်ေပးသည့်အေြခခံေကျာင်းြဖစ်ေသာ အနုပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းများမှ အဆင့်ြမင့် ေလ့ကျင့်ပျိုးေထာင်ေပးေသာ အမျိုးသား 

ယဉ်ေကျးမနှင့် အနပုညာ တကသုိလ်များအထိ အနုပညာရှင် 

မျိုးဆက်သစ်များကုိ ေလ့ကျင့် ေမွးထတ်ုေပးရန။် 

(ခခ) ြမန်မာတိုင်းရင်းသားရုိးရာယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ 

အတီး နှင့် ဆုိ၊ ငို၊ ေြပာ၊ ဇာတ်၊ ြပဇာတ်၊ ယိမ်း၊ အငိမ့် နှင့် ဂနဝင် 

ဇာတ်ကီးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျို းတုိ၏့ ရိုးရာအက ေတးဂီတ 

တုိက့ို ေလ့လာ ေဖာ်ထုတ် ထိန်းသိမ်းရန်။ 

(ဂဂ) နုိင်ငံအချငး်ချင်း ယဉ်ေကျးမ ပူးေပါင်းဖလှယ်ေရး အစီအစဉ်များ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ြမန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ေကျးမ စစ်စစ် ြပသသည့် ပေဒသာကပဲွများ၊ 

ဇာတ်ေတာ်ကးီများ ြပည်သူသုိ ့တင်ဆက်ကြပေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ငင) မဟာဂီတ သီချင်း ကီ:များ၏ စာသား၊ သံစဉ်၊ ဆုိဟန်၊ တီးကွက် 

များ နုိငငံ်ေတာ်မူ အြဖစ်ထားရှိ ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် ြပန်ပွ့ားေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(စစ) ြမန်မာ့အနုသုခုမ ပညာရပ်များ၊ ရိုးရာ တူရိယာပစည်းများ၊ ထင်ရှား 

ေကျာ်ကားေသာ အနုပညာရှင်များ၏ အတုပတိများဌာန၏ မှီြငမ်း 

ြပုစရာ မှတ်တမ်းအြဖစ် ကျန်ရှိေစရန်နှင့် ြပည်သူများအား သိရှိ 

ေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဆဆ)ြမန်မာ့သမုိင်းမတင်မီေခတ် ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များ ေဖာ်ထုတ် 

ေလ့လာရာတွင် ကွင်းဆင်း ေလ့လာရန်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ပရိုင်းမိတ် 

သုေတသနလုပ်ငန်း၊ ေကျာကေ်ခတ်၊ ေကးေခတ်၊ သံေခတ် 

ယဉ်ေကျးမ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်နငှ့် ြမနမ်ာ့ေရှး 

မို ေ့ဟာင်းများ၊ ေရှးေဟာင်းေနရာများ တူးေဖာ်သုေတသနြပုရန်။ 

(ဇဇ) သမုိင်းဝင် ေရှးေဟာင်းေဒသများ၊ ေရှးေဟာင်း အေဆာက်အအုံများ 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ထိန်းသိမ်း၍ ဥပေဒနှင့်အညီ ဇုန်နယ်ေြမများ 

သတ်မှတ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်။ 

(စျစျ) ေရှးေဟာင်းကမည်းစာ (ေကျာက်စာ၊ ေခါင်းေလာင်းစာ၊ နံရံမင်စာ 

စသည့်) ေရှးေဟာင်းပစည်းများ စုေဆာင်း မှတ်တမ်းတင် သုေတသန 

ြပုရန်။  

(ညည) ယဉ်ေကျးမြပတိုက်နှင့် စာကည့်တုိက်များ တိုးချဲ  ့ တည်ေဆာက် 

ဖွင့်လှစ်၍ ခင်းကျင်းြပသေရးလုပ်ငန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက် 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဋဋ) အမျိုးသားယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များကုိ ကမာ့ယဉ်ေကျးမ 

အေမွအနှစ်စာရင်းသုိ ့တင်သွင်းေရးနှင့် အမျို းသားအဆင့် ထိနး်သိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ရန်။ 

(ဌဌ) တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ခုိင်မာသည့် ြမန်မာ့သမိုင်းစဉ် ေဖာ်ထုတ် 

ေရးအတွက် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစသည့် ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမ 

အေမွအနှစ်များ ေဖာ်ထုတ၍် ေရရှည်တည်တံ့ေအာင် ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်နုိင်ရနနှ်င့် လိုအပ်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များ ြပဌာန်း ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(ဍဍ) အစဉ်အလာကီးမားေသာ ြမန်မာ့သမိုင်း၊ အဆင့်အတန်း ြမင့်မား 

ေသာ ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမ၊ တုိင်းရင်းသား လူမျိုးများ စည်းလံုး 

ညီညွတ်စွာ အတူတကွ ပူးေပါင်းေနထိုင်ကပုံ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 

လူမစးီပာွးေရးဘဝနင့်ှ သဘာဝ သယံဇာတပစည်းများ ကယ်ဝမ၊ 

ြမန်မာတို၏့ အစဉ်အလာေကာင်းများ အမျိုးသားေရး တန်ဖိုးနှင့် 

အမျိုးသားေရးစံနန်းများ လူတုိင်း ခံယူကျင့်သံုး တတ်ေအာင်   

ပညာေပးေရးနှင့် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများ အချင်းချင်း နားလည်မ၊ 

ရင်းနှီးချစ်ခင်မ စသည်တုိကုိ့ ေဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် သိရှိနားလည်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဎဎ) သမုိင်းဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများ၊ သုေတသနများ ြပုလုပ်ြခင်း 

အားြဖင့် တုိင်းရင်းသားအချင်းချငး် စည်းလံုးညီညွတ်ေရး၊ ချစ်ကည် 

ေလးစားေရးနှင့် ရုိငး်ပင်းကူညီေရးတုိ ့တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေစရန်။ 

(ဏဏ)ြမန်မာသမိုင်းကို ေဖာ်ထုတ်ြခငး်အားြဖင့် အမျိုးသားယဉ်ေကျးမ 

အေမွအနှစ်ကို ထိနး်သိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ကို ထန်ိးသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ် ဖွံ ဖ့ို း 

တုိးတက်ေရး ြမင့်မားလာေစရန် ကို းပမ်းြခင်း၊ အများ ြပည်သူပိုင် 

ပစညး်များကုိ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းစေသာ နုိငငံ်သားတုိင်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကို ပိုမိုသိရှိ နားလည်နိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အခမ်းအနားများတွင် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မည်။ 

(ခခ) မျိုးဆက်သစ်အနုပညာရှင်များ ြပုစုပျို းေထာင်ေပးမည်။ 

(ဂဂ) ြမန်မာရုိ့းရာ ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များ ေဖာ်ထုတ် ထိန်းသိမ်း 

နိုင်ေရး အတွက် ဇာတ်ေတာ်ကီးများ တင်ဆက်ေဖျာ်ေြဖမည်။ 

(ဃဃ)ဂုဏ်ထူးေဆာင် မဟာဝိဇာဘွဲအ့ပ်နှင်းနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) အမျိုးသားယဉ်ေကျးမနှင့် အနုပညာ တကသုိလ်များ၌ မဟာတန်း 

များ စတင ်ဖွင့်လှစ်မည်။ 
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(စစ) (၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့ရိုးရာယဉ်ေကျးမ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ 

အတီး ပို င်ပွဲ ကျင်းပရန်စီစဉ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)ေရှးေဟာင်း သုေတသနဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်း သုေတသနြပုရန်၊ 

မို ေ့ဟာင်းများတူးေဖာ် သုေတသနြပုရနနှ်င့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက် 

အအံု၊ ေစတီ၊ ဂူဘုရား နန်းေတာ်များ ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ဇဇ) အမျိုးသားြပတုိက် (ေနြပည်ေတာ်)အတွက် စုေဆာင်းထားရှိေသာ 

ေရှးေဟာင်းပစည်းများ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပုအနုလက်ရာ ပစည်းများကုိ 

ြပည်တွင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ြပညပ်တွင်လည်းေကာင်း အထူးြပပွဲ 

များ ခင်းကျင်းြပသရန်နှင့် အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပွဲများ ေဆာင်ရွက်မည။် 

(စျစျ) ြပခန်းအလုိက် ြပသပစည်းများ စနစ်တကျ ြပသနိုင်ေရးအတွက် 

ြပခန်း ပနက်ပုံများ စနစ်တကျ ေရးဆွဲရန်၊ ြပုလုပ်ရန်ကျန်ရှိေသာ 

ပုံစံတူ၊ ရုပ်လံုး၊ ရုပ်ကများအား ပညာရှင်များ၏ အကံြပုချက်များ 

ရယူ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည) အမျိုးသား စာကည့်တိုက် (ေနြပည်ေတာ်)အတွက် စာစုလုပ်ငန်းများ၊ 

စာြပုလုပ်ငန်းများ၊ စာကည့်တိုက် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ကေလး 

စာကည့်တိုက်လုပင်န်းများ၊ စာဖတ်ခနး်များ ဖွင့်လှစ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဋဋ) ြဒပ်ရှိနှင့် ြဒပ်မ့ဲ ယဉေ်ကျးမ အေမွအနှစ်များ စာရင်း ေကာက်ယူြခင်း၊ 

စာရင်းထည့်သွင်းြခင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ဌဌ) နိုင်ငံြခားဝင်ေငွများ တုိးတက် ရရှိေစရန ် ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ် 

ပစည်း၊ အေဆာက်အဦများြဖင့် ကမာ့လှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဆဲွေဆာင်နုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) ယဉ်ေကျးမအေမွအနှစ်များ၏ တန်ဖိုးြမင့်မားမ၊ ေလးစားတနဖ်ိုး 

ထားမသိစိတ်များ ြပည်သူလူထုတုိထံ့ ပိုမိုတိုးပွားလာေစေရး သတင်း 

မီဒီယာ သေဘာတရား လုပ်ေဆာင်မတိုြ့ဖင့် ထုိးေဖာက် ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 
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(ဎဎ) အမျိုးသားြပတုိက် (ရန်ကုန်) အပါအဝင်၊ ပုဂံြပတိုက်နှင့် ြပည်နယ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးတို၌့ရှိေသာ ယဉေ်ကျးမ ြပတိုက်များအား စနစ်တကျ 

ြပန်လည် ခင်းကျင်းမည်။ 

(ဏဏ)ေရှးေဟာင်းဘုရားများ၊ လိုဏ်များရှိ နံရံေဆးေရး ပန်းချီများနှင့် 

ေရှးေဟာင်းအုတ်ခွက် ဆင်းတုေတာ်များအား ဓာတုေဗဒနည်းြဖင့် 

ေကးခတ်သန်စ့င်၊ ကံ့ခိုင် ေစရန် ထိန်းသိမ်းမည်။ 

(တတ)နံရံေဆးေရး ပန်းချီရှိေသာ ေရှးေဟာင်း အေဆာက်အအံုများနငှ့် 

ေရှးေဟာင်း ဘုရားများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းြဖင့် မှတ်တမ်းတင်မည်။ 

(ထထ)စာရင်းေကာက်ယူရန် ကျန်ရိှသည့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး အလိုက် 

ေရှးေဟာင်း အေဆာက်အအံုများ စာရင်းေကာက်ယူြခငး်၊ ထိန်းသိမ်း 

မည်။ 

(ဒဒ)  ြမန်မာသမုိင်း သုေတသနစာေစာင် အမှတ်(၂၃) စာအုပပံု်နိှပ် ထုတ်ေဝ 

မည်။ 

(ဓဓ) နုိင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရး နှင့် ယဉ်ေကျးမ ဆက်နွယ်မများကုိ ေဖာ်ထုတ် 

သုေတသနြပု ေရးသားမည်။ 

(နန) တုိင်းရင်းသားများ၏ ရုိးရာယဉ်ေကျးမ ဓေလ့ နှင့် စရုိက်လကဏာများ  

သုေတသနြပု  ေရးသားမည်။ 

(ပပ) ပျူေခတ်နှင့် ပုဂံေခတ်မှ အမျို းသား ယဉ်ေကျးမ အေြခခံများ 

ဆက်စပ် ြဖစ်တည်ခ့ဲေသာ သမိုင်းအေထာက်အထားများကို ရှာေဖွ၍ 

စာအုပ်စာတမ်းများ ေရးသားြပုစုမည်။ 

(ဖဖ) ကုန်းေဘာင်ေခတ်တွင် စုိးစံခ့ဲကေသာ ထင်ရှားေကျာ်ကားသည့် 

မင်းများ၏ သမုိင်းကုိ ေရးသားြပုစု၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝမည်။ 

(ဗဗ) ြမန်မာနိုင်ငံေရးသမိုင်း (၁၉၄၈−၁၉၅၈)ကုိ ေရးသားြပုစု ပုံနှိပ်ထုတ် 

ေဝမည်။ 

(ဘဘ) ပုဂလကိ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမ 

အေမွအနှစ် ေဒသများတွင် ေရှးေဟာင်း သုေတသနဥယျာဉ်များ 

အြဖစ် တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(မမ) ကမာ့ယဉေ်ကျးမ အေမွအနှစ်စာရင်း တင်သွင်းမကုိ ယူနက်စကို၊ 

ြပည်ပနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲအ့စည်းများ၏ အေထာက်အပံ့များ 

ြဖင့် ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ယယ)ပုဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးေပါင်း၍ သမိုင်း၀င်ေနရာ အချိုက့ို 

သမုိင်းဝင်ဥယျာဉ် အြဖစ ်တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ရရ) အမျိုးသား ဇာတ်ရုံများကို ပုဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(လလ)ြမန်မာ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ယဉ်ေကျးမ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး 

ပို င်ပွဲများကို တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် အသီးသီးတွင် သီးြခားစီ 

ကျင်းပြပု လုပ်ြခင်းနှင့် ဗဟုိသို ့ဖိတ်ကား၍ စွမး်ရည်ြပြခငး်၊ ဂုဏ်ြပု 

ချီးြမှင့်မည်။ 

(ဝဝ) ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များကုိ ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ 

အကူအညီများြဖင့် တိုးြမှင့် ေဖာ်ထုတ်ထိနး်သိမ်းမည်။ 

(င) အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမဖူလုံေရး 

(၁)မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)သင့်ေတာ် ေကာင်းမွန်ေသာ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရးကို   နိုင်ငံေတာ်၏              

ရည်မှန်းချက် တစ်ရပ်အြဖစ် ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ)  နည်းပညာ ေြပာင်းလဲမမ ှအလုပ်အကိုင် ရရိှေရးကုိ အားေပးြမှင့်တင် 

ေဆာင်ရွက်ရန် နှင့် လူငယ်များ အလုပ်အကုိင် ရရှိေရးကို ေစာင့် ကည့် 

ေလ့လာြခင်းနှင့် တုိးြမှင့် ေဆာငရွ်က်ေရး၊ 

(ဂဂ) နုိင်ငံေတာ် ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက ်

နိုင်ရန ် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင် အဖွဲအ့စည်းများ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ 

(ဃဃ)ယှဉ် ပို င်နိုင်ေသာ လုပ်သားထု ြဖစ်ေပ လာေစေရး အတကွ် 

ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး နှင့် လုပသ်ားထု၏ ကမ်းကျင်မ 

အသိအမှတ်ြပု ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(ငင)  ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ေရေ့ြပာင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန ် လုပ်သား 

ေဈးကွက် သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှေရးနှင့် အာဆီယံတွင် 

သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်နိုင်ရန ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) လုပ်ငန်းခွင် ေအးချမး်သာယာေရးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရး 

များ   အြပည့်အဝ ရရှိရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)အလုပ်သမားေရးရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် သွက်လက် 

ထက်ြမက်ေစေရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကို 

ထိေရာက်စွာ အသုံးြပုရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဇဇ)   အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း မမိိ၏ အလုပ်သမားေရးရာလုပ်ငန်းများ 

(၁၀)ပံု (၁)ပုံခန် ့ေနာက်ကျေနှာင့်ေနှးြခင်းကုိ ယခု(၃)နစ်ှတာစီမံကနိး် 

ကာလအတွင်း (၁၀) ဆတုိး၍ တွန်းအားေပး ကို းပမ်း ေဆာင်ရွက် 

သွားြခင်းြဖင့် အာဆီယံနှင့် နုိငငံ်တကာအဆင့်မီတန်းတူ လုပ်ငန်းများ 

ကို ေဆာင်ရွက်လာနိုင်ေစေရး၊ 

(ဈဈ) ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ အခန်းက ကုိ လက်လှမ်းမီေစေရး 

တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ညည)လူမဘဝ လံုြခုံ မကို တိုးြမှင့် အကာအကွယ်ေပးေရး၊ 

(ဋဋ)   နိုင်ငံတကာ အသုိင်းအဝိုင်းနှင့် ထိေတွဆ့က်ဆံ၍ အေတွအ့ကံု များ 

ဖလယ်ှေရး၊ 

(ဌဌ)   သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကုိ ထိေရာက်စွာ အသုံးြပုရန် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဍဍ) လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ်များ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်လာေစရန် ေဆာငရွ်က် 

ေရး၊             

(ဎဎ)  အာမခံထားသူများအား အိမ်ရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ ရရိှေစ၍ လူေနမဘဝ 

တုိးတက် ေကာင်းမွန်လာေစေရး၊ 

(ဏဏ)လမူဖူလံုေရး စီမံကိန်းကုိ တစ်မျိုးသားလံုး အကျုံ းဝင်သည့် စီမံကိန်း 

ြဖစ်ေစ၍ လူမဘဝဖူလံုေရးကုိ တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(တတ)အလုပ်သမားများ၏ ဥပေဒပါ ရပိုင်ခွင့်များကို မနှ်မှန်နှင့် ြပည့်ြပည့် 

ဝဝ ရရိှေစရန် ေဆာငရွ်က်ေပးြခင်းြဖင့် နုိငငံ်ေတာ်နှင့် ပုဂလိကပုိင် 

အခန်းက အားလံုးတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအားတုိးတက်ြမင့်မား 

လာေစေရး၊ 

(ထထ)စက်ရံု/အလုပ်ရုံနှင့် လုပ်ငန်း ဌာနများတွင် အလုပ်သမားများ၏ 

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရး ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်းြဖင့် လုပ်သားတုိ၏့ လူမဘဝ လုံြခံု  စိတ်ချရ ပီး 

လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံေရး ပုိမုိေကာင်းမွန် လာေစေရး၊ 

(ဒဒ)  အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ၊ 

(ဓဓ) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကား ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန ် ပီး 

လုပ်ငန်းခွင် ေအးချမ်း သာယာေစရန် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(နန) အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အြငင်းပွားမအား တရားမတစာွ ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းြဖင့် ရပိုင်ခွင့်များကုိ မတမှန်ကန်စွာနှင့် ြမန်ဆန် 

စွာ ရရှိခံစားနိုင်လာေစေရး ၊ 

(ပပ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ ဥပေဒပါကိစရပမ်ျား အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ဥပေဒသစ်ပါ အာမခံစနစ်နှင့် အကျို းခံစားခွင့်များကို အာမခံထား 

သူများ ြပည့်ဝ မှန်ကန်စွာ ရရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) အာမခံအလုပ်သမားများ၏ သတင်းအချက်အလက် မှတ်တမ်းစနစ် 

ခုိင်မာေအာင် တည်ေဆာက်ရန်။ 

(ဂဂ) နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံေရးကုိ ေကာင်းမွန်စွာ တည်ေဆာက်၍ ပုိမို 

ေကာင်းမွန်ေသာ စံနမူနာနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရရှိေစရန်။ 

(ဃဃ)ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မအား တိုးြမှင့်ြခင်းြဖင့် အာမခံ အလုပ် 

သမားများ၏ လူေနမ ဘဝတုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်။ 

(ငင) လမူဖူလံုေရး အိမ်ရာစနစ်အတွက် စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန်။ 
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(စစ) ပိုမိုြပည့်စုံေကာင်းမွန်ေသာ လူမဖူလံုေရး စီမံကိန်း ြဖစ်ေပ လာေရး 

အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် သုေတသနြပုြခင်းနှင့် အားနည်းချက်၊ 

အားသာချက်များ ေဖာ်ထုတ်ရန်။ 

(ဆဆ)ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာ ပီး ရံုးလုပ်ငန်းများ အရှိန် 

အဟုန် ြမှင့်ေဆာင်ရွက ်နိုင်ေစရန်။  

(ဇဇ) စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား 

များ စည်းကမ်းစနစ်ကျနစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းခွင် 

ငိမ်းချမ်း သာယာေစရန်။ 

(စျစျ) ဥပေဒပါ ရပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်သမားများ ရရှိေစရန် နှင့် အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမား နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအကား မတသည့် 

လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံေရး ြဖစ်ေပ လာေစရန်။ 

(ညည) ြပ ာန်းထားသည့် ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်၊့ ညန်ကား 

ချက်များနှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန်နှင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဘက် 

စလံုးမှ သိရိှနားလည် လုိက်နာေစရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)အလုပ်သမားများအတွက ် အလုပ်သမားဥပေဒပါ အကျိုးခံစားခငွ့် 

များ  ရရှိေရး စည်းကပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်။ 

(ခခ) စက်ရံု/အလုပ်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအနရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးကိစများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) လုပ်ငန်းက  အသီးသီးရိှ လုပသ်ားများ၏ ရပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်ကုိ 

ထိေရာက်စွာကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေပးနိုင်ေရး အလုပ်သမားေရးရာ 

ဥပေဒများကို ြပန်လည်သုံးသပ်၍ လကရိှ်ဖဲွ စ့ည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ 

အာဆီယံပဋိညာဉ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖဲွ၏့ 

ြပဌာန်းချက်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံနန်းများနှင့် ကုိက်ညီရန် 

လိုအပ်သည်များ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် အသစ် ေရးဆွဲမည်။ 

(ဃဃ)လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအသစ် ေရးဆဲွမည်။ 
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(ငင) အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရးနှင့် 

ကျန်းမာေရး ေကာ်မတီ ဖဲွ စ့ညး် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရးနှင့် 

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ မူေဘာင် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)လူစွ့မ်းအား ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစရန် အရာထမး်၊ အမထမ်းများကို 

အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွင်မွမ်းမံ သင်တန်းများေပး၍ 

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာကွန်ယက ်အကူအညီြဖင့် ြပင်ပသင်တန်းများ ေစလတ်မည်။ 

(ဇဇ) အေသးစား နှင့် အလတ်စား ထုတလု်ပမ် လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း 

၍ လုပ်ငန်းခွင ်ေဘးအနရာယ် ကငး်ရှငး်ေရးနင့်ှ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ပညာေပးသင်တန်းများ ေဆာင်ရွက်၍ သုေတသနနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း 

စမ်းသပ်ချက် ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စက်မဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာ သန်ရ့ှင်းေရးဓာတ်ခွဲခန်းကို အဆင့်ြမှင့်တငမ်ည်။ 

 (စျစျ)  ဥပေဒများ ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်းတွင် - 

- အလုပ်အကုိင် နှင့် ကမ်းကျင်မ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရး ဥပေဒအသစ် 

ေရးဆဲွမည်။ 

- နိုင်ငံြခားသား အလုပ်သမားဥပေဒအသစ် ေရးဆဲွမည်။ 

- ၁၉၉၉ ခုနှစ ်ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ြပင်ဆငမ်ည်။ 

- ၁၉၄၈ ခုနှစ ် ဆိပ်ကမ်း အလုပ်သမားများ အလုပ်စီစဉ်ေရး 

အက်ဥပေဒ ြပင်ဆငမ်ည်။ 

- ၁၉၄၈ ခုနှစ ် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ေကာက်ယူြခင်း 

အက်ဥပေဒ ြပင်ဆငမ်ည်။ 

(ညည)အဓမခိုင်းေစမ အသိပညာ တိုးြမှင့်ေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင် အဓမ 

ခုိင်းေစမ အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များအား တိုင်းရင်းသား 

ဘာသာစကားများြဖင့် အများြပည်သူသို ့ ြဖန်ေ့ဝရန်နှင့် တိုင်း 

ေဒသကီး/ြပည်နယ် အသီးသီးတွင်လည်းေကာင်း၊ ရဲအရာရှိများ၊ 

တပမ်ေတာ် တပ်ရင်းမှူးနှင့် အြခားအရာရိှများ၊ အလုပ်သမား၊ 
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အရာရှိများ၊ အလုပ်ရံု စစ်ေဆးေရးမှူးများအား သင်တန်း/ေဆွးေနွးပွဲ 

များ ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျမည်။ 

(ဋဋ) အလုပ်သမားနင့်ှ အလုပ်ရှင် အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ေဆွးေနွးပွဲများ 

ကျင်းပမည်။ 

(ဌဌ) အာဆီယံေဆွးေနွးပဲွများလက်ခံကျင်းပမည်။ 

(ဍဍ) လပ်ုသားအင်အား စစ်တမ်းနမူနာေကာက်ယူြခင်း ကိုတင်ြပငဆ်င် 

ြခင်း၊ အေြခခံအချက်များ စုေဆာင်းြခင်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ေမးခွန်းလာြပုစြုခင်း၊ ကီးကပ်သူများနှင့် ကွင်းဆင်း ေကာက်ယူသူ 

များအား သင်တန်းပုိခ့ျြခငး်၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် ကုန်ကျေငွကျပ် 

(၈၉.၃၂)သန်း ကွင်းဆင်းစာရင်း ေကာက်ယူြခင်း၊ အစီရင်ခံစာ 

ေရးသားြပုစု တငြ်ပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဎဎ) လူစွ့မ်းအားဖွံ ဖ့ို းမ အညန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ်ြပုစု ထုတ်ေဝ 

မည်။ 

(ဏဏ)အာဆီယံ-ဂျပန် လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ် ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး 

အစီအစဉ် ေရးဆဲွမည်။ အစီအစဉ်တွင် လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစ် 

ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေစရန် အာဆီယံအဖွဲ ဝ့င ် နုိင်ငံများအတွင်း နည်းပညာ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန် နုိင်ငံအဆင့်ေဆွးေနွးပဲွကုိ ဂျပန ်အေထာက် 

အပံ့ြဖင့် ြပုလုပ်ကျင်းပမည်။ 

(တတ)စက်မဇုန်၊ ပုဂလိက၊ ဖက်စပ်နှင့် ကိုယ်တိုင် အြခားလုပ်ငန်း၊ 

အလုပ်အကုိင် အခေကးေငွနှင့် အလုပ်ချိန်ဆိုင်ရာ စာရင်းကို တင် 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စာရင်းေကာက်ယူြခင်းနှင့် အစီရင်ခံစာေရးသားြပုစု 

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ထထ)ြပည်တွင်း အလုပ်အကိုင်တွင် အလုပ်ရဦးေရ (၃၇၄၀၀)ဦး လျာထား 

ပီး ြပည်ပ အလုပ်အကုိင်တွင် အလုပ်ရရိှသူ (၁၅၀၀၀) ဦး လျာထား 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဒဒ) ထုိင်းနုိငငံ်ရိှ ြမန်မာေရေ့ြပာင်း လုပသ်ားများအတွက် ကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- ြမန်မာ၊ ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ အလုပ်သမားေရးရာ အစည်းအေဝး၊ ြပည်ပ 

တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မ ကီးကပ်ေရး ေကာ်မတီ၏ ြပည်ပေရာက် 

ြမန်မာအလုပ်သမားများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးနှင့် ပတ်သက ်

သည့် အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပဲွများ ကျင်းပမည်။ 

- ယာယီ ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိုင် 

သက်ေသခံကတ်ြပား ထုတ်ေပးြခင်းလုပင်နး်ကုိ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ 

ဘ ာနစ်ှ တွင် (၁၅၀၀၀၀၀) ဦး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဓဓ) အလုပ်သမား သံအရာရိှ ထားရိှြခင်း။  

- ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနုိင်ငံတွင် အလုပ်သမား သံအရာရှိ 

ထားရိှ၍ အလုပ်သမား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မေလးရှား၊ စကာပူ၊ တရုတ်၊ ေဆာ်ဒီ၊ ဂျပန် အလုပ်သမား 

သအံရာရိှ ထားရိှရန် စီစဉ်မည်။ 

(နန) ကမ်းကျင်မေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးမည်။ 

(ပပ) ရံုးသစမ်ျားေဆာက်လုပ်မည်။ 

(ဖဖ) ကမ်းကျင်မစံများ သတ်မှတ်ြပဌာန်းြခငး်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

(ဗဗ) ၂၀၁၂ ခုနှစ ် လူမဖူလုံေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒနှင် ့ စည်းမျဉ်း ဥပေဒ 

များအား ပုံနှိပ်ြဖန်ေ့ဝြခင်းနှင့် ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ရံုးလုပင်န်း အေထာက်အကူြပု ရံုးသံုးပံုစံ  

စာရွက်စာတမ်းများ ပုံနှိပ်ြဖန်ေ့ဝြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဘဘ)၂၀၁၂ခနှုစ် လူမဖူလံုေရးဥပေဒအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် လူမ 

ဖူလံုေရး စီမံကိန်းအား အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများသာမက 

ြပည်သူအားလုံးသိရှိနားလည် ပီး ယံုကည်မရရိှေစရန် အသိပညာေပး 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 
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(မမ) ၂၀၁၂ခုနှစ် လူမဖူလံုေရး ဥပေဒပါ လုပ်ငန်းများကုိ ကွန်ပျူတာ 

စနစ်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ရာနန်းြပည့်ေအာင်ြမင်ေစရန် 

လိုအပ်ေသာ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ြဖည့်တင်းရန် 

အတွက် ရံုးချုပ၊် ရုံးခွဲ၊ ေဆးရံု နှင့်ေဆးခန်းများအတက်ွ ကွန်ပျူတာ 

နှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်သွားပါမည်။ စာရင်းဇယား 

အချက်အလက်များ ထားရိှေသာ ထိန်းချုပ်ကွန်ပျုတာရှိ အချက် 

အလက်များ ြပန်လည်သံုးစဲွ ြဖစ်ေစရန် အရံစနစ်အတွက် ထိနး်ချုပ် 

ကွန်ပျုတာတစ်လံုး ဝယ်ယူသွားပါမည်။ ထုိအ့ြပင် အစုိးရ 

အချင်းချင်းစနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန် 

လိုအပ ်ပစည်းများ ဝယ်ယူစုေဆာင်း တပ်ဆင်သွားမည်။ 

(ယယ)လူမဖူလံုေရးရံုး ဝနထ်မ်းများ ကွန်ပျူတာပညာ နားလည် တတ်ကမ်း 

ေစရန် အချက်အလက်များ ထားရိှထည့်သွင်းေနရာတွင် ကွန်ပျူတာ 

နည်းပညာ သင်တနး်ေကျာင်း ထူေထာင်ဖွင့်လှစ်၍ အရာထမ်း 

သင်တန်း (၃) ကိမ်၊ အမထမ်းသင်တန်း(၆)ကိမ် ဖွင့်လှစ်သင်ကား 

ပိုခ့ျသွားမည်။ 

 (ရရ) လမူဖူလံုေရး လုပ်ငန်းများကို ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးြပုမ ေြပာင်းလဲ 

အသံုးချ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကွနပ်ျူတာအေြခခံသုံးစနစ်  ပရုိဂရမ် 

များအား လကေ်တွ  ့အသံုးချရာ၌ ပိုမိုအဆင်ေြပေစရန် ပရိုဂရမ်များ 

ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်းနှင့် ပရုိဂရမ်အား အသုံးြပုစဉ ် အခက်အခဲများ 

ေပ ေပါက်သည့်အခါ အဆင့်ြမင့် ြပုလုပ်ရန်အတွက် ြပင်ပပညာရှင် 

အား ငှားရမ်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(လလ)တိုးတက်များြပားလာေသာ အာမခံထားသူအားလံုး လူမဖူလုံေရး 

အာမခံ စိစစ်ေရး ကတ်ြပားများ ထုတ်ေပးနိုင်ေရး အတွက် 

လိုအပ်ေသာ ကဒ်ထုတ်ပရင်တာနှင့် ဖလင်ကိုးများ စုေဆာင်းဝယ်ယူ 

သွားမည်။ 

(ဝဝ) တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းသည့် ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် ေလျာ်ညီစွာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်တင်းရန် ရံုးချုပ်အတွက်  အဆင့်ြမင့် 
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ဘတ်စ်ကား (၁)စီး၊ အလတ်စား ဘတ်စ်ကား (၁)စီး၊ အေသးစား 

ဘတ်စ်ကား (၁)စီး၊ ဗန်ကား (၂)စီး ဝယ်ယူ ြဖည့်တင်းသွားပါမည။် 

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး ရံုးများအတွက် ပစ်ကပ်ကား (၅)စီး၊ ရုံးခွဲ 

များအတွက် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် (၂၀)စီး ြဖည့်တင်း ဝယ်ယူ 

သွားမည်။ 

(သသ) လူမဖူလံုေရးရံုး အေဆာက်အဦ အဂါရပ်များနှင့် ကုိက်ညီ၍ သစ်လွင် 

ပီး အဆင့်မီေသာ ရုံးခွဲများ ြဖစ်ေစရန် ဧရာဝတီ တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ ရံုးခဲွ(၅)ရံုးနှင့် ေဆးခန်း (၅)ခန်းအား ြပုြပင်မွမ်းမံြခင်းနှင့် 

ေဆးခန်းများတင်ွ တယ်လီဖုန်းများ တပဆ်င် ေဆာင်ရွက်သွားပါ 

မည်။ ထိုအ့ြပင် ကံခင်းရံုးနှင့် ေဆးခန်း၊ အုတ်ကျင်းေဆးခန်း၊ မိတ် 

ရုံးနှင့် ေဆးခန်းများအတွက် ေြမကွက်များ ဝယ်ယူြခင်း၊ သာယာဝတီ 

မို ရံု့းခွဲတွင် ဂါလံ(၈၀၀)ဆ့ံ ပလပ်စတစ် ေရကန်နှင့် အြမင့်(၁၆)ေပရှိ 

သစ်သားေရစင် ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း၊ (၀.၅) 

ြမင်းေကာင်ေရအားရှိ ေမာ်တာပန်တ့ပ်ဆင်ြခင်း၊ ေကာလင်း မို ရ့ုံးခွဲ 

တွင် အချင်း (၂)လက်မရိှ အဝီစိစက် ေရတွင်း တူးေဖာ်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဟဟ)နုိငငံ်တကာ ဆက်ဆံေရးကို ေကာငး်မွနစွ်ာ အေြခြပု၍ ပုိမို 

ေကာင်းမွန်ေသာ စံနမူနာနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အေတွအ့ကုံ  

များ ရရှိေစရန်နှင့် အကျိုးတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သွားနုိငရ်န် 

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ  ့ အစည်းအေဝး/ညီလာခံများနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ 

တွင် ြပုလုပ်မည့် လူမဖူလံုေရးအသင်း အစည်းအေဝးများသို ့

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ မ့ှ အဆင့်ြမင့် အရာရိှ ကီး(၂)ဦး တကေ်ရာကသွ်ား 

ပါမည်။ လူမဖူလံုေရးအဖဲွ  ့ အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံခန်ခ့ွဲမ 

စွမ်းေဆာင်ရည်တုိးတက်လာေစရန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား 

ေရးရာအဖွဲ မ့ှ ဦးေဆာင်၍ အီတလီနိုင်ငံ၊ တူရင် မို ရ့ှိ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ သင်တန်းေကျာင်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများသို ့

သင်တန်းတစ် ကိမ်လင် သင်တန်းသား(၃)ဦးြဖင့် သင်တန်း (၂)ကိမ် 
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ေစလတ် ေလ့ကျင့်သွားပါမည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူမဖူလံုေရးအဖွဲ  ့

နှင့် လူမဖူလုံေရး အသင်းအဖဲွမ့ျားသုိ ့ နှစ်စဉ်ေကးများ ေပးသွင်း၍ 

အဖဲွဝ့င် နိုင်ငံအြဖစ် နိုင်ငံတကာ လူမဖူလံုေရး လုပင်နး်များကုိ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဠဠ) ရုံးအဆင့်အတန်းအလိုက် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ရံုးသံုး 

ပရိေဘာဂများကို ေနြပည်ေတာ်ရှိ လူမဖူလုံေရးရုံးချုပ်အတွက် 

ဝယ်ယူ ြဖည့်တင်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို ့ြဖန်ေ့ဝေပးသွားမည်။ 

(အအ)ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ တိုးြမှင့်၍ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ 

လူေနမဘဝ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ရန်ကုန်၊ မနေလး အလုပ် 

သမားေဆးရံု ကီးနှင့် ထနး်တပင် တီဘီေရာဂါကု ေဆးရံု ကီးများ 

အတွက် ေခတ်မီ ြပည့်စုံေကာင်းမွန်ေသာ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးနှင့် ေဆး 

ပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူြဖည့်တင်းသွားမည်။ 

-- အလုပ်ရုံ နင့်ှ အလုပ်သမား ဥပေဒစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန အေနြဖင့်  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

- စစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်များ နင့်ှ ပတ်သက်၍ စက်ရံု/ အလုပ်ရုံ 

အကီး၊ ဆုိင် နှင့် အလုပ်ဌာနများ၊ ရံုးငယ်များ တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

စစ်ေဆးမည်။  

- အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဥပေဒစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတွင် 

ေဘးအနရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးသင်တန်းေကျာင်း 

ထားရှိ ပီး လုပင်နး်ခင်ွ ထိခိုက်မ ေလျာန့ညး် ကျဆင်းေရးများ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- စက်ကိရိယာေကာင့် ြဖစ်ပွားမ ပိုမိုများြပားလာသြဖင့် စက်ရံု/ 

အလုပ်ရုံ/ အလုပ်ဌာနများတွင် စက်ကိရိယာ အနရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးအတွက် ြပည်တွင်း ြပည်ပအကူ အညီများ ရယ၍ူ 

လုပ်ငန်းခွင်မပျက် သင်တန်းများ ပိုခ့ျသွားမည်။ 
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- အလုပ်ရှင်   အလုပ်သမား     နှစ်ဘက်စလံုးက   ေဘးအနရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး အသိစိတ်ဓါတ်ြမင့်မားလာေစေရးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအနရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေကာ်မရှင် 

များ ဖဲွ စ့ညး်၍ ရည်မှန်းချက်များေရးဆွဲ ေဆာင်ရွက်ေစရန် 

ပညာေပး စည်းရံုး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- သတင်းအချက်အလက်များ မေဝြခင်းလုပ်ငန်းတွင ် ပိုမိုကျယ်ြပန်စ့ွာ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကိန်းဂဏန်း 

ဌာနကို တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- နည်းပညာသုံး စက်ကိရိယာများ အဆင့်ြမှင့်တငေ်ရးအတွက် 

ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖဲွအ့စည်းများမှ နည်းပညာနှင့် ေငေွကး 

အေထာက်အပံ့များ ရယူ ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအနရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာကွန်ယက်နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံ(၁၀)နိုင်ငံ 

မှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအြဖစ် အလှည့်ကျအစညး်အေဝးများ လကခံ်ကျငး်ပ 

ကသည့်နည်းတူ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ အစည်းအေဝး 

လက်ခံ ကျင်းပနိုင်ေရး ကိုတင် ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- အလုပ်သမားေရးရာ ဆက်ဆံေရးဌာန အေနြဖင် ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် အတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အတွင်း ြပည်နယ်ရုံး (၂)ရုံးကို ရခုိင် 

ြပည်နယ်နှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတ့ွင် တိုးချဲ  ့ဖွင့်လှစ် သွားမည။် 

- ခံုသမာဓိေကာင်စီမှ အြငင်းပွားမများ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် အမ 

တစ်မချင်းအလုိက် ေကာင်စီဝင်များအား ေငေွကး ေထာက်ပံ့ြခင်း 

အတွက် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အစုိးရဌာနဆုိင်ရာ အလုပ်ရှငနှ်င့် အလုပ်သမားတို ့ ပါဝင်ေသာ 

သုံးပွင့်ဆိုင် အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပွဲများအတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

အကူအညီရယူ၍ ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 
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- အွန်လိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် အသိပညာေပးြခင်းနှင့် ခုံသမာဓိ 

ေကာင်စီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ အချက်အလက်၊ ကိန်းဂဏန်း 

များ တိုက်ရိုက် ကည့်ရနိုင်ေစရန်အတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

အကူအညီရယူ၍ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စ) လူမဝန်ထမး်၊ကယဆ်ယေ်ရး နှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- 

(ကက)ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည့် လုပင်န်းစဉ်များ ချမှတ ်

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

( ခခ) တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ မ့ ှတာဝန်ယူေဆာင်ရွက် မည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

( ဂဂ) လိုအပ်ေသာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ ေရးဆဲွြပဌာန်းြခင်း၊ ြပန်လည် 

ြပင်ဆင် အတည်ြပုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(ဃဃ)နိုင်ငံသားတိုင်း ြမနမ်ာ့ရိုးရာလူမေရး အစဉ်အလာေကာင်း များကို 

ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊  

( ငင) ြပည်တွင်းလူမေရး အဖဲွအ့စည်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂို လ်များ၊ 

ြပည်ပ လူမေရးအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံ အဖွဲ  ့

အစညး်များ၊ နိုင်ငံတကာ   အဖွဲအ့စည်းများနှင့်   ပူးေပါင်း၍   

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(စစ) အဆင့်ဆင့်ေသာ သဘာ၀ေဘးအနရာယ် ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အဖွဲအ့စည်းများ ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)ရပ်ရွာအေြခြပု သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့မ လုပ်ငန်း 

ရပ်များ ချမှတ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

( ဇဇ) လုပ်ငန်းများကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညန်း 

များ၊ သဘာ၀ေဘး စီမံခန်ခဲွ့ေရးနင့်ှ အေရးေပ  တုံ ့ြပန်ေရးဆိုင်ရာ 

အာဆီယံ သေဘာတူစာချုပ် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေရး လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ သဘာဝေဘး 
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ေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်းစမံီချက် တိုန့ှင့်အညီ အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဈဈ) သဘာဝေဘးအနရာယ်ဆုိင်ရာ စမံီခန်ခဲွ့မလုပ်ငန်းများ ထိေရာက် 

ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာငရွ်က်နုိငရ်န်အတွက် ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ စ့ည်းပုံကို 

ရုံးချုပ် အပါအဝင် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခရိုင်ရုံးများ အားလံုး 

နှင့် သင်တန်းေကျာင်း၊ အေရးေပ  စီမံခန်ခဲွ့မ ဗဟိုဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် 

တုိငး်ရံုးတုိကုိ့ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းနိုင်ရန် တငြ်ပေဆာင်ရွကေ်ရး၊  

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ေရှးဦး ကေလးသူငယ် ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းကို ေကျာင်း 

အေြခြပုမှ ရပ်ရွာအေြခြပုသို ့တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်ရန်နငှ့် အသပိညာေပး 

လုပ်ငန်းများပိုမို တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) သင်တန်းေကျာင်း အေြခြပုနင့်ှ ရပ်ရွာအေြခြပု ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းများ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ကေလးသူငယ် ကာကွယ ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန။် 

(ငင) အမျိုးသမီးများ ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းအား ကိုတင်ကာကွယ် 

ေရး၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်း 

များ ပိုမိုြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(စစ) အမျိုးသမီး အခွင့်အေရးများ ဆုိင်ရာ၊ လူကုန်ကူးမဆုိင်ရာ၊ ကျား/မ 

ခဲွြခားမ ဆုိင်ရာ အသိပညာေပး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဆဆ)ရပ်ရွာအေြခြပု သက်ကီးရွယ်အုိ ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

မို န့ယ် (၉) မို န့ယ်တွင် ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဇဇ) သင်တန်းေကျာင်း အေြခြပုနှင့် ရပ်ရွာအေြခြပု မသန်စွမ်းသူများ 

ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(စျစျ) မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ညည) လူမဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများအား အစိုးရဌာန အဖွဲအ့စည်းများ၊ အစုိးရ 

မဟုတ်ေသာ  နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စညး်များ၊ ြပည်တွငး် လူမေရး 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဋဋ) တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များရိှ လူမဝန်ထမး် ဦးစီးဌာနမှူးရံုးများ၏ 

လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်း ေဆာငရွ်က်ရန။် 

(ဌဌ) သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်များေကာင့် လူအ့သက်၊ အိုးအိမ ်ပစည်းများ 

ဆံုးရံးမ ေလျာ့နည်းေအာင် ကိုတင်စီမံ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။ 

(ဍဍ) သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်များေကာင့် အတိဒုကကုံ ေတွေ့နရေသာ 

ေဘးသင် ့ ြပည်သူများအား လတ်တေလာ သက်သာေချာင်ချိမ ရရှိ 

ေစေရးအတွက် အေထာက်အပ့ံေပးရန်။ 

(ဎဎ) သဘာ၀ေဘး အနရာယ်များေကာင့် အတိဒုကကုံ ေတွ  ့ ေနရေသာ 

ေဘးသင် ့ ြပည်သူများအား ေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ ဘဝြပန်လည် 

ရရှိေစေရးအတွက် ပူးေပါင်း ညိှနင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)လူမဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေရှးဦးကေလးသူငယ် ဖံွ ဖိ့ုးမြပုစု 

ပျိုးေထာင်ေရးဆုိင်ရာ ေဒသတွင်း နီှးေနှာဖလှယ်ပဲွများကုိ ေမာ်လမိုင် 

မို န့ှင့် ေတာင်ကီး မိုတ့ိုတွ့င် ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ခခ) မိခင်ဝိုင်းများကို တီးတိန် မို န့ယ်နှင့် ဗန်းေမာ် မို န့ယ်တိုတ့ွင် ဖွဲ စ့ည်း 

ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဂဂ) မိခင်ဝိုင်းေခါင်းေဆာင်များနှင့် ပံ့ပိုးကူညီသူများအား မိဘရပ်ရွာ အသိ 

ပညာေပး သင်တန်းများအား လွိုင်ေကာ် မို ၊့ လားရး မို ၊့ ြမစ်ကီးနား 

မို န့ှင့် ေနြပည်ေတာ်တိုတ့ွင် ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)အသိအမှတ်ြပု ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိး မူလတန်း ကို ေကျာင်းများရိှ 

ဆရာမများအား လစာေငွကို တုိးြမှင့်ေထာက်ပ့ံမည်။ 
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(ငင) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ လုိအပ်ေသာ ကေလးသူငယ်များ အတကွ် 

ကေလး(၁၀၀)ဆံ့ ကေလးြပုစုေရးဌာန (၁)အား ပုသိမ် မိုတွ့င် 

ဖွင့်လှစ်မည်။ 

(စစ) အသက် (၃-၅)နှစ် အရွယ် ကေလးများအတွက် မူလတန်း ကို 

ေကျာင်း (၄) ေကျာင်းကို မိတ် မို ၊့ ဗန်းေမာ် မို ၊့ ဖျာပုံ မို ၊့ တာချီလိတ် 

မို တ့ိုတွ့င် တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်ြခငး်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ေရှးဦး 

ကေလးသူငယ် ြပုစုပျိုးေထာင်ေရးနှင့် ဖွံ ဖ့ို းမဆိုင်ရာမူဝါဒကို 

သက်ဆိုင်ဆက်စပ်သည့် ၀န် ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ 

နုိင်ငံတကာအစုိးရ မဟုတ်ေသာ အစုိးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ လူမေရး 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါငး်ကာ (၁၃-၆-၂၀၁၂)မ ှ စတင်၍ ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကန်ုး မို န့ယ်ရိှ လူမဝန်ထမ်း 

အတတ်သင်သိပံေကျာင်းအား ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်ြဖင့် တိုးချဲ  ့

ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ကီး)၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မွန ်

ြပည်နယ်နှင့် ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီနယ်ေြမတုိတွ့င် တိုင်းေဒသကီး 

နှင့်ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းရံုး(၇)ရုံးအား ညန်ကားေရးမှူ း အဆင်ြ့ဖင် ့

ဖွဲ စ့ည်းပုံ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စျစျ) ရှမ်းြပညန်ယ်(ကျိုငး်တံု)၊ ရှမ်းြပည်နယ်(လားရး)နှင့် ပုဂ/ံေညာင်ဦး 

တုိတွ့င် တဲွဖက် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ လူမဝန်ထမ်းရံုး (၃)ရံုး 

အား ဒုတိယ ညန်ကားေရးမှူး အဆင့်ြဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ပံု တိုးချဲ ဖ့ငွ့်လှစ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည)ေနြပည်ေတာ်ခရုိင်၊ ေြမာင်းြမခရုိင်၊ ဖျာပံုခရုိငတုိ်တ့င်ွ ခရိုင်အဆင့် 

လမူဝန်ထမ်းရံုး (၃)ရုံးအား ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး အဆင်ြ့ဖင် ့

အသစ်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဋဋ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာမ့ှူ း မို န့ယ်ရိှ ငှက်ေအာ်စမ်း လူငယ် 

သင်တန်းေကျာင်းအား ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး အဆင့်ြဖင့် တိုးချဲ  ့

ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဌဌ) လူမ၀န်ထမး်ဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ ဌာနငယ်၊ သင်တန်းေကျာင်း 

(ကေလး ြပုစုေရး ၊ မူးယစ်/ြပနထူ်၊ အမျိုးသမီး သက်ေမွးအတတ် 

ပညာသင်ေကျာင်း၊ အမျိုးသမးီများ ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရးဌာန၊ လူငယ ်

သင်တန်းေကျာင်း) များအား လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး အဆင့် 

ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပုံ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) မို န့ယ်ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ေကာ်မတီများ၏ 

လုပ်ငန်းစဉ်များအား မို န့ယ် (၂၀)တွင် ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည။်  

(ဎဎ) ေစတနာ့ဝန်ထမ်း အဖဲွအ့စည်းများမှ တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ 

ကိုယ့်အားကိုယ်ကုိး မူ ကိုေကျာင်းများ၊ ေစတနာညေကျာင်းများ၊ 

လူငယ်ရိပ်သာများ၊ လူငယဖံွ် ဖိ့ုးေရး ပရဟိတေဂဟာများ၊ ဘိုးဘွား 

ရိပ်သာများ၊ အမျို းသမီးေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများနှင့် လူမဂရုဏာ 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ မရမ်းေချာင်း 

ပရဟိတေဂဟာ လူမေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းတုိအ့ား ေြပာငး်လဲလာ 

ေသာ ေခတ်စနစ်နှင့်အညီ အဆင့်တိုးြမှင့်ေထာက်ပံ့ ေပးနုိင်ေရး 

အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(ဏဏ)သင်တန်းေကျာင်းများရိှ ကေလးသူငယ်များအား ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မနှင့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းပညာများ 

သင်ကားေပးမည်။ 

(တတ)အိမ်တွင်းမ သက်ေမွးလုပ်ငန်း ပညာသင်ေကျာင်း (၁)ေကျာင်းအား 

ဧရာ၀တီ တိုင်းေဒသကီး ဖျာပုံ မို န့ယ်တွင် တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်မည်။ 

(ထထ)အိမ်တွင်းမသက်ေမွးလုပ်ငန်း ပညာသင်ေကျာင်းများ၏အေတွအ့ကံု  

ဖလှယ်မ အစီအစဉ် အစည်းအေဝးအား ေနြပည်ေတာ်တင်ွ ကျင်းပ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဒဒ) ရပ်ရွာအေြခြပု အိမတ်င်ွးမ သင်တန်းများအား ရန်ကုန် မို ၊့ မနေလး 

မို ၊့ ေမာ်လမိုင် မို ၊့ေတာင်ငူ မို ၊့ ပုသိမ် မို  ့နှင့် ြမစ်ကီးနား မို  ့တုိတွ့င် 

(၅) ကိမ်စီ ဖွင့်လှစ် ပိုခ့ျမည်။ 

(ဓဓ) အမျိုးသမီး သင်တန်းေကျာင်းများရိှ ဝန်ထမ်းများ မိမိတို ့ သင်တန်း 

ေကျာင်းများရိှ သင်တန်းသူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြပုြပင် 

ေြပာင်းလဲမများ ြပုလုပ်နိုင်ေရးအတွက် စိတ်လူမ ဆက်ဆံေရး 

သင်တန်း (၂) ကိမ ်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(နန) အမျို းသမီးေကျာင်းများမှ ြပင်ပေန သင်တန်းသူများအတွက် ေနာက် 

ဆက်တွဲ ေစာင့်ေရှာက်မ လုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ြခငး်၊ မိသားစုနှင့် 

ြပန်လည် ေပါင်းစည်းေပးြခင်းနှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးြခင်း 

များ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ပပ) ကျား၊ မ တန်းတူညီမမ ဆိုင်ရာ သေဘာတရားနှင့် အမျိုးသမီး 

အခွင့်အေရးများအသိပညာေပးမ အစီအစဉ်များအား ကရင်ြပည်နယ်၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဧရာတီတိုင်းေဒသကီးနှင့် ရှမ်းြပည်နယ် 

(အေရှ ပုိ့င်း)တုိတွ့င် သငတ်န်း(၄) ကိမ ်ကျင်းပ ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဖဖ) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ြပန်လည်လက်ခံြခင်း၊ မိဘရပ်ထံ ြပန်လည် 

အပ်နှံေပးြခင်း၊ မိသားစုနှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရး ဆိုင်ရာ 

အစည်းအေဝးနှင့် လူကုန်ကူးမဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွ့မ သင်တန်း (၁)ကိမ် 

ကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် ကျင်းပ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဗဗ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ရန်ကုန် မို န့ှင့် မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

မနေလး မို တုိ့တ့င်ွ သက်ကီး ရွယ်အိုများအတွက် ေနပ့ိုင်းြပုစု 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစင်တာ (၂) ခု တိုးချဲ  ့ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဘဘ) အိမ်တိုင်ရာေရာက် သက်ကီးရွယ်အို ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်း အဆင့် (၄) (၂၀၁၂-၂၀၁၅)အား ဆက်လက ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ြခင်း၊ သက်ကီးသူချင်း ကူညီေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအဖွဲ မ့ျားနှင့် သက်ကီးရွယ်အိုဆိုင်ရာ ေကျးလက်ေဒသဖွံ ဖ့ိုးေရး 

အစီအစဉ်များအား တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွက်မည်။  
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(မမ) မသန်စွမ်းသက်ငယ် သင်တန်းေကျာင်း(၁)ေကျာင်းအား မနေလး မို  ့

တွင် အသစ် တိုးချဲ  ့ဖွင့်လှစ်မည်။ 

(ယယ)မသန်စွမ်း သက် ကီးသင်တန်းေကျာင်း(၁) ေကျာင်းအား မနေလးမို  ့

တွင် အသစ် တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်မည်။ 

(ရရ) ရပ်ရွာအေြခြပု မသန်စွမ်းသူများ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး စီမံကနိး် 

လုပ်ငန်းများအား ကီးကပ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပန်လညသံု်းသပ်ြခင်း 

ြပုလုပ်မည်။ 

(လလ)ရပ်ရွာအေြခြပု ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်း 

ေပးမည်။ 

(ဝဝ) မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ သေဘာတူစာချုပ် 

အသိပညာေပး သင်တန်း(၁၄)ကိမ် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ 

တွင် ဖွင့်လှစ်မည်။ 

(သသ) အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်(၂၀၁၃-၂၀၁၈) ေရးဆွဲြခင်းနှင့် 

ေကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းရန် အစည်းအေဝး (၄)ကိမ် ကျင်းပမည်။ 

(ဟဟ)၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မသန်စမွ်းသူများ အခွင့်အေရးများဆုိငရ်ာ ဥပေဒ 

အား အတည်ြပုေပးပါက ထုတ်ေဝနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဠဠ) မသန်စွမး်မဆိုင်ရာ အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ စာအုပ ်

များ ပုံနှိပ် ြဖန်ေ့ဝမည်။ 

(အအ)ရန်ကုန် တုိင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တုိင် မိုန့ယ်ရိှ ကည့်ြမင်တုိင် 

မျက်မြမင်ေကျာင်းတွင် တဲွဖက်ထားရိှသည့် အေြခခံပညာ မူလတန်း 

ေကျာင်းအား အလယ်တန်းေကျာင်း အဆင့် တုိးချဲဖွ့င့်လှစ် ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

-- မနေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ချမ်းြမသာစည် မိုန့ယ်ရိှမနေလး နားမကား 

ေသာ ကေလးများေကျာင်းတွင် အေြခခံပညာ အလယ်တန်းေကျာင်း 

(၁) ေကျာင်းအသစ် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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-- နားမကားသူများအတွက် လက်သေကတြပ ဘာသာစကား  အသိ 

ပညာေပးသင်တန်း (၁၄)ကိမ်အား တုိင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ 

တွင် သင်ကားေပးမည်။ 

-- လူတုိင်းအကျုံ းဝင်ပညာေရးဆုိင်ရာ အသိပညာေပး သင်တန်း(၂) 

ကိမ် သင်ကား ေပးမည။် 

-- ပညာေရး ဝန်ထမ်းများအတွက် အထူးသင်တန်း (၂)ကိမ် ဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- မသန်စွမ်း အနုပညာပဲွေတာ် ကျင်းပရန် စီစဉ်ြခင်းနှင့် ကျင်းပ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- လက်သေကတြပ ဘာသာစကား စီမံချက်အပုိင်း(၂) (၂၀၁၁-၂၀၁၄) 

အား ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေအဂျင်စီနှင့် 

ပူးေပါင်း၍  ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လက် 

သေကတြပ ဘာသာစကားြပန်များအား ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးမည်။ 

-- မသန်စွမ်းေကျာင်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ ဆန်းစစ်ညိှနင်း 

သံုးသပ် ေဆွးေနွးမ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-- အာဆီယံ မသန်စွမ်း အားကစား ပိုင်ပဲွ အတွက် လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာနမှ ေလ့ကျင့် ေပးမည်။ 

-- မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂ သေဘာတူစာချုပ် 

ကနဦး အစီရင်ခံစာ တင်ြပရန် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် မည်။  

-- မသန်စွမ်းသူများအတွက် သဘာဝေဘးအနရာယ် အသိပညာေပး 

သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်။ 

-- မျက်မြမင် အေကာြပင်ပညာ သင်ရုိးညန်းတမ်း ြပုစုရန်အတွက် 

ေဆွးေနွးပဲွ (၆) ကိမ် ကျင်းပမည်။ 

-- ေနွရာသီမျက်မြမင် အေကာြပင် အေြခခံ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် 

မျက်မြမင် အေကာြပင် နီှးေနှာ ဖလှယ်ပဲွကျင်းပမည်။ 
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-- ေစတနာ့ဝန်ထမ်း မူးယစ်ကီးကပ်ေရးမှူး သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် 

ေနာက်ဆက်တဲွ ေစာင့်ေရှာက်ေရး တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း သင်တန်း (၁၀) 

ကိမ် ဖွင့်လှစ်မည်။ 

-- ရပ်ရွာအေြခြပု ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အြဖစ် ေကျးရွာအုပ်စု အတွင်းရိှ 

မူးယစ်ေဆး သံုးစဲွသူများကုိ အဆုိပါ ေကျးရွာအုပ်စု များ၌ ေဆးြဖတ် 

ကုသြခင်း နှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည။် 

-- အာဆီယံ အစည်းအေဝးများ အတွက ် ကိုတင်ညိှနငး် အစည်း အေဝး 

(၃) ကိမ် ကျင်းပမည်။ 

-- ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ြမနမ်ာနိုင်ငံအေနြဖင့် အာဆီယံဥကဌအြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ေနစဉ် ကာလအတွင်း အစည်းအေဝးများ (၁၀) ကိမ် 

ကျင်းပမည်။ 

-- လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ယခုခွင့်ြပု ဖွဲ စ့ည်းပံုအင်အားမှာ ၂၅၁၅ ဦး 

ြဖစ် ပီး  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစတွ်င် ခန် ့ပီးအင်အား ၂၂၀၉ ဦး 

ြပည့်မီရန ်လျာထား ခန်အ့ပ် ေဆာင်ရွက်မည်။  

-- ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ၊ ြမန်မာ 

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးေရးရာ ေကာ်မတီနှင့် မသန်စွမ်းသူများ 

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသား ေကာ်မတီများ၊ လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီနှင့် ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့် အစည်းအေဝးများအား (၁၄) 

ကိမ်စီ ကျင်းပမည်။  

-- ြမန်မာနိုင်ငံ ကေလးသူငယ်များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ ် ၂၀၀၆-

၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အား ြပန်လည် သုံးသပ်ြခင်းနှင့် ေရှ လ့ုပ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်မည်။  

-- အမျိုးသမီးများဆုိင်ရာ ေရှ လ့ုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မသန်စွမ်းသူများ အခငွ့် 

အေရးများဆိုင်ရာ ေရှလ့ပုင်နး်စဉ် အစီအစဉ်များေရးဆွဲ ချမှတ် 

နိုင်ေရးအတွက် ညှိနင်း အစည်းအေဝးများ ကျင်းပမည်။ 

-- အရွယ်မေရာက်ေသးသူ ကေလးသူငယ်များအား စစ်မထမ်းြခင်းမှ 

ကာကွယ် တားဆီး ထိန်းသိမ်းေရး နည်းြပသင်တန်း (၄)ကိမ်၊ 
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မိုင်းအနရာယ်ကင်းရှင်းေရး အသိပညာေပး နည်းြပသင်တန်း 

(၆)ကိမ်၊ ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ 

သေဘာတူ စာချုပ် အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲများ ြပည်နယ်/ 

တိုင်းေဒသကီး (၇)ခုတွင် ကျင်းပမည်။ 

-- ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ေရးဆိုင်ရာသင်တန်း 

များြဖစ်ေသာ ကွန်ပျူတာ ပထမအဆင့် သင်တန်း (၃)ကိမ်၊ ဒုတိယ 

အဆင့်သင်တန်း(၂) ကိမ်၊ ရံုးလုပ်ငန်းနှင့် လူမ၀န်ထမ်းလုပ်ငန်း 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း (၅)ကိမ် ဖငွ့်လှစ်မည်။ 

-- ေစတနာ့လူမဝန်ထမ်းသမားများအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရး 

ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ ရပ်ရွာအေြခြပု လူမဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများ 

ဆိုင်ရာ အသိပညာေပး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်။ 

-- ၁၉၉၃ ခုနှစ ် ကေလးသူငယ် ဥပေဒအား ြပန်လည်ြပင်ဆင် အသစ် 

ေရးဆဲွြခငး်နှင့်အမျိုးသမီး အခွင့်အေရးများ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက် 

ြခင်း ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ေရးဆွဲမည်။ 

-- ေရဘုိခရုိငရံု်းတွင် (၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်ရုံး အေဆာကအ်ဦ (၁)လံုး 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာ(၁)လုံးေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ တနသာရီတိုင်း ေဒသကီး၊ မိတ် မို  ့

တွင် မူလတန်း ကိုေကျာင်း ေကျာင်းေဆာင် (၁)လံုးနှင့် (၂)ခန်းတွဲ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ထားဝယ် မို တွ့င် (၂)ခန်းတွဲ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ငူ မို  ့

တွင်မူလတန်းကို ေကျာင်းေဆာင်(၁)လုံးနှင့် (၂)ခန်းတဲွ ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာ (၁)လံုးေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ပဲခူး(အေရှ )့မူလတန်းကို ေကျာင်း 

တိုးချဲ  ့ သံကူကွန်ကရစ် (၁)ထပေ်ဆာင် (၁)လံုးေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ 

မနေလးတုိင်းရံုး (၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်ရုံး အေဆာက်အဦေဆာက် 

ြခင်း၊ (၄)ခန်းတွဲ ဝန်ထမး်အိမ်ရာ (၁)လုံးေဆာက်ြခင်း၊ (၂)ခန်းတဲွ 

(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်ြခင်း၊ မနေလးမို  ့

တွင် သက်ကီးရွယ်အုိများအတွက် ေနပ့ိုင်းေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာ 
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အေဆာက်အဦတစ်လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတဲွ ၀နထ်မ်း 

အိမ်ရာ (၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မနေလးတုိင်း ေဒသကီး၊ 

ချမ်းြမသာစည် မို န့ယ်၊ မနေလး နားမကားေကျာင်းတွင် အေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းေကျာင်း (၂)ထပ် စာသင်ေဆာင် ေဆာက်လုပ် 

ြခင်း၊ စားရိပ်သာ(၁)ခု ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ဧည့်ေတွေ့ဆာင်နှင့် 

လုံြခံု ေရးဂိတ်တ ဲ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတွဲ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ 

(၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လက်ေထာက်တိုင်းရုံး (ပုဂ/ံေညာင်ဦး) 

(၂)ခန်းတဲွ (၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ (၁)လံုး 

ေဆာက်ြခင်း၊ မနေလးတုိငး်ေဒသကီး ေကျာက်ဆည် မိုတ့ွင် 

မူလတနး် ကို ေကျာင်းေဆာင်(၁)လံုးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လံုး 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ မနေလး မိုတ့င်ွ မသန်စွမ်း သက်ငယ် သင်တန်း 

ေကျာင်း၊ ေကျာင်းေဆာင်(၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

(၁)လုံးနှင့် စားဖိုေဆာင(်၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မွန်ြပည်နယ်၊ 

သထုံခရိုင်ရုံး (၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်ရံုး အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ မွန်ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းရံုး(၁)ထပ် သံကူ 

ကွန်ကရစ ် ရံုးအေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတဲွ ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တုိင် 

မို န့ယ်၊ ကည့်ြမင်တိုင် မျက်မြမင်ေကျာင်းတွင် အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်း (၂)ထပ် စာသင်ေဆာင် (၁)လံုးေဆာက်လုပ် 

ြခင်း၊ စားရိပ်သာ(၁)ခု ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ဧည့်ေတွေ့ဆာင်နှင့် 

လုံြခံု ေရးဂိတ်တ ဲ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတွဲ ၀န်ထမ်း အိမ်ရာ 

(၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လင်သာယာအမှတ်(၂)မူကို  ေြမဖိုြ့ခင်း 

လုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၆)မူ ကို စာသင်ေဆာငေ်အာက်ထပ်(၂)ခန်းအား 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အေဆာက်အဦ သွပ်မိုးအသစ ် ြပန်လည် တပဆ်င်ြခငး်၊ 

နားမကားေကျာငး် (၂)ထပ်သံကူကွန်ကရစ် ဆင်ဝင် အပါအဝင် 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)လံုး 

ေဆာက်ြခင်း၊ မီးဖိုေဆာင်နှင့် စားရိပ်သာ(၁)ထပ် ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ 
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ေြမဖိုြ့ခင်း လုပ်ငန်း၊ ချိန်းလင့်ြခံစည်းရိုးကာရံြခင်း၊ လူမဝန်ထမ်း 

အတတ်သင် သိပံေကျာင်း(၂)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်ဆင်ဝင်အပါအဝင် 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ ေြမဖိုြ့ခင်းလုပ်ငန်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာချီလိတ် 

မို တ့ွင် မူလတန်းကို  ေကျာင်းေဆာင်(၁)လံုးနှင့် (၂)ခန်းတဲွ ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာ (၁) လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လိွုင်လင် မို တွ့င် မူလတန်း ကို 

ေကျာင်းေဆာင် (၁)လံုးနှင့် (၂)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လံုး 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ ေတာင် ကီး လူမဝန်ထမ်းရံုး(၁)ထပ် သံကူ 

ကွန်ကရစ်ရုံး အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ပုသိမ် မိုတ့င်ွ ကေလးြပုစေုရးဌာန အေဆာက်အဦ 

(၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လံုး ေဆာက်လုပ် 

ြခင်း၊ ေြမာင်းြမခရိုင်၊ လူမဝနထ်မ်းရံုး (၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်ရုံး 

အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတဲွ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)လံုး 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ တိုးချဲ မ့ီးဖိုေဆာင် (၁)လံုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ဖျာပုံ 

ခရိုင်လူမ၀န်ထမ်းရုံး(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ရံုးအေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ (၄)ခန်းတွဲ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လံုး ေဆာက်လုပ် 

ြခင်း၊ ဖျာပံုအိမ်တွငး်မ သင်တန်းေကျာင်း အေဆာက်အဦ (၂)ထပ် 

သံကူကွန်ကရစ် ဆင၀်င်ပါ ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ မီးဖုိေဆာင်နှင့် 

စားရိပ်သာ(၁)ထပ် ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတဲွ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ ဧည့်ေတွေ့ဆာင်နှင့် လံုြခံု ေရးဂိတ် ေဆာက်လုပ် 

ြခင်း၊ ဖျာပံုမူ ကိုေကျာင်းေဆာင်(၁)လုံးေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မီးဖုိေဆာင် 

(၁)လုံးေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ (၄)ခန်းတွဲ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၁)လံုး  

ေဆာက်လုပြ်ခငး်စသည့် ြဖည့်စွက်လုပ်ငနး်(၇၈)ခ ုအပါအဝင် ြပုြပင် 

မွမ်းမံြခင်း လုပ်ငန်း(၁၁)ခု၊ စုစုေပါင်း (၈၉)ခု ေဆာင်ရွက်သွားပါ 

မည်။ 

-- ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာန အေနြဖင့်  

လက်ရိှ ဝန်ထမး်အင်အား ဖွဲ စ့ည်းပုံသည်(၅၉၁)ဦး ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ကန်သ့တ် အင်အား (၃)ပံု(၂)ပုံ ြပည့်မီေစေရးအတွက် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
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ဘ ာနှစ်တွင် (၃၆၂)ဦး ခန်ထ့ားနိုင်ရန် လျာထား တွက်ချက်ထားခ့ဲ 

ပါသည်။ သဘာဝေဘးအနရာယ် ြဖစ်ပွားမများသည် တစ်နှစ်ထက် 

တစ်နှစ် ပိုမို ြဖစ်ပွားလာသည့်အတွက် သဘာဝေဘး ေလျာ့ပါးေရးနှင့် 

ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်၊ နုိင်ငတံကာအဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ 

ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုအ့တွက် ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ စ့ည်းပံုကို 

တိုးချဲ  ့ ြပင်ဆင် ဖဲွ စ့ည်းနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်၌ 

ယခင ် ညန်ကားေရးမှူ း (၄)ဦး၊ ဌာနခဲွ(၄)ခုြဖင့် ေဆာငရွ်က်လျက် 

ရှိရာမှ ညန်ကားေရးမှူ း (၅)ဦး၊ ဌာနခွ(ဲ၅)ခ ု တုိြ့ဖင့် ဖဲွ စ့ည်းပံုကုိ 

တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်သွားမည် ။  

-- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဦးစီးမှူးရံုးများတွင်လညး် ညန်ကား 

ေရးမှူ းအဆင့်ြဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ပံု တုိးချဲ  ့ဖွင့်လှစ ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

-- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အသီးသီးရှိ ခရိုင်များကို ဒုတိယညန်ကား 

ေရးမှူး အဆင့်ြဖင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်၍ တည်ေဆာက် ဖွင့်လှစ် ပီး 

ခရိုင်ရုံးများ ြဖစ်သည့် ြပည်၊ ေကျာက်ြဖူ၊  လားရး၊ ကျို င်းတုံ၊ မိတ်၊ 

လပွတာ၊ ဟသာတ၊ ဗန်းေမာ်၊ ေမာင်ေတာ၊ ေြမာင်းြမ၊ ဖျာပံု၊ 

ေမာ်လိုက်၊ ေကျာက်မဲ၊ ေကာ့ေသာင်း၊ သထံုခရုိင်များတွင် ဒုတိယ 

ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပုံ တိုးချဲ  ့ ဖင့်ွလှစ် ေဆာင်ရွက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါ သည်။  

-- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အသီးသီးရိှ နှစ်စဉ်သဘာဝေဘးအနရာယ် 

ကျေရာက်လွယ်ေသာ မို န့ယ်များ၌ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း 

အဆင့်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပုံ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ။  

-- သဘာဝ ေဘးအနရာယ် စီမံခန်ခဲွ့မဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကား ပိုခ့ျနိုင်ရနအ်တွက် သင်တန်းေကျာင်း တစခု် ဖွင့်လှစ် 

နိုင်ေရး ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပုံ ထပ်မံတိုးချဲ  ့ဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရွက် သွားမည်။  
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--   သဘာဝေဘးအနရာယ်ကိုေစာင့်ကည့် ေလ့လာနိုင်မည့် သဘာဝ ေဘး 

ေစာင့်ကည့် ေလ့လာေရးဌာနကိုလည်း ညန်ကားေရးမှူ းအဆင့်ြဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းပုံ တိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ။   

-- ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ နယ်ေြမအတွင်း ေနြပည်ေတာ် ကယ်ဆယ်ေရး 

နှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးမှူးရံုးကုိ ညန်ကားေရးမှူးအဆင့် 

ြဖင့် တိုးချဲ  ့ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။  

-- ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အာဆီယံဥကဌအြဖစ် တာဝန်ယူစဉ် သဘာဝေဘး 

စီမံခန်ခဲွ့ေရးနှင့် ဆက်စပေ်သာအစည်းအေဝးများ ေအာင်ြမင်စာွ 

ကျင်းပနိုင်ေရးအတွက် ကိုတင်အစည်းအေဝး(၂) ကိမ ် ကျင်းပ 

ပါမည်။  

-- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် အတည်ြပု ပီးြဖစ်သည့် သဘာဝ 

ေဘးအနရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခ့ွဲမဥပေဒအရ လိုအပ်သည့် နည်းဥပေဒ 

နှင့်စည်းမျဉ်းများ ေရးဆဲွ၊ ထုတ်ြပန်၊ ကျင့်သံုးြခင်းများကုိ နှစ်အလိုက် 

ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

-- ြမန်မာနိုင်ငံသဘာဝ ေဘးေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်းစမံီချက်ပါ ဦးစားေပး 

စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနှင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနကုိ ကာလပိုင်းအလိုက် ဆန်းစစ်၍ 

ြမန်မာနိုင်ငံ သဘာဝ ေဘးအနရာယ် ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အဖဲွသုိ့ ့အစီရင်ခ ံတင်ြပသွားပါမည်။ 

-- သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာ ကိုတင်ြပင်ဆင်ေရး၊ ကိုတင ်

ကာကွယ်ေရး စီမံချက်များကို ေနာက်ဆံုးအေြခအေနနှင့် ကိုက်ညီ 

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေနြပည်ေတာ်တငွ် အစည်းအေဝး 

(၂) ကိမ် ကျင်းပသွားပါမည်။ 

-- ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ထားသည့် တည် မဲအမိန် ့ စာအုပ်အား 

ေနာက်ဆုံး အေြခအေနနှင့် ကုိက်ညီေအာင်ေရးဆဲွ ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 
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-- သဘာ၀ေဘး အနရာယ်စီမံခန်ခ့ွဲမ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများကို 

တိုင်းေဒသကီး(၄)ခနှုင့် ြပည်နယ် (၂)ခုတွင ် (၁)ကိမ်စီ ြပုလုပ်မည် 

ြဖစ် ပီး၊ ေရးဆွဲ ပီးေသာ သင်ရိုးညန်းတမ်းကို အသုံးြပု၍ နည်းြပ 

သင်တန်းကို ေနြပည်ေတာနှ်င့် သဘာ၀ေဘးအနရာယ် ေလျာ့ပါးေရး 

ဆိုင်ရာ အသိပညာေပး သင်တန်းကို တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

(၁၄)ခုတွင် (၁) ကိမ်စီ ြပုလုပ်သွားပါမည်။ 

-- သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်ေကာင့် ထိခိုက်ခံရမများနှင့် ဆုံးရံးနိုင်မများ 

ကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်း အလုပ်ရုံ 

ေဆွးေနွးပဲွ (၃)ကိမ်နှင့် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ နည်းြပသင်တန်း (၇) 

ကိမ်အား ေဘးအနရာယ် ကျေရာက် လွယ်ေသာ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်သွားြခင်း၊ ဖွံ ဖ့ို းမလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ 

တွင် သဘာ၀ေဘး အနရာယ်ေကာင့် ဆံုးရံးနုိင်မ ဆန်းစစ်အကဲြဖတ ်

ချက်ကုိ ထည့်သွငး်နုိင်ရန်အတွက် အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲ (၂) ကိမ် 

ေနြပည်ေတာ်တငွ် ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

-- အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ သဘာ၀ေဘးအနရာယ် ေလျာ့ပါးေရးေန ့အထိမ်း 

အမှတ် အခမ်းအနားကုိ နှစ်စဉ်ကျင်းပြခင်းနှင့် တနသာရီတိုင်းေဒသ 

ကီးနှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတ့ွင် ရပ်ရွာလူထုနှင့်အတူ ေဘးအနရာယ် 

တံု ့ြပနေ်ရး ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့်မများ ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

-- ေဘးအနရာယ် စီမံခန်ခ့ွဲမ ကိစများနှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်သူလူထု 

အသိ ပညာေပးမဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ကမ်းစာေစာင် 

များ၊ ပိုစတာများ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝ ြဖန်ခ့ျီြခင်း၊ အသိပညာေပး ေရဒီယို 

ဇာတ်လမ်းများ၊ ရုပ်ြမင်သံကား အစီအစဉ်များ ရုိက်ကူးထုတ်လင့် 

ြခင်းတို ့ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-- သဘာ၀ ေဘးအနရာယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အဖဲွမ့ျားသည် 

မနေလး တိုင်းေဒသကီး၊  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဧရာ၀တီတုိင်း ေဒသကီး 

များသို ့ ကွင်းဆင်း၍ စီမံချက်များကို ဆန်းစစ် အကံြပုြခင်းတို ့

ေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ် ပီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင်းေဒသကီး၊ ဘိုကေလး 
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မို န့ယ်တွင် မုန်တိုင်းေဘး၊ ြပင်စလူ မို န့ယ်တွင် ဆူနာမီေဘးတုိနှ့င့် 

ပတ်သက်၍ ေလ့လာပီး သုေတသန စာတမ်းများ ေရးသား ြပုစုြခင်း 

တုိ ့ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

-- မုန်တိုင်းအနရာယ်ကိုတင်ြပငဆ်င်မအစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ မ့ျား၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 

လူမေရး အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

-- သဘာဝေဘးအနရာယ်ေကာင့် ဆုံးရံးနိုင်ေြခ ေလျာ့ပါးေရးဆိုင်ရာ 

ေဒသတွင်း ဆက်သွယ်မ ကွနယ်က်ထူေထာင်ေရးနှင့် အသိပညာ 

ဖလှယ်ေရးအတွက် ဝက်(ဘ်)ဆိုက်တစ်ခ ု ေပ ထွန်းလာေစေရးနှင့် 

ပုံမှန်ြပင်ဆင ်ြဖည့်စွက်မကုိ နှစ်စဉ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

-- အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမ အကူအညီေပးေရး ညိှနငး်မဌာန 

အတွက် ရန်ပုံေငွ တစ်နှစ်လင်အေမရိကန် ေဒ လာ (၃၀၀၀၀)နန်းနှင့် 

အာဆီယံ သဘာဝေဘး စီမံခန်ခဲွ့ေရးနှင့် အေရးေပ ကယ်ဆယ်ေရး 

ရန်ပုံေငွအတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ(၂၀၀၀၀)ကုိ (၃)နှစ ်ဆက်တိုက် 

ရန်ပုံေင ွထည့်ဝင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-- အမျို းသားအဆင့်ယိုဂိုမူေဘာင် ဦးစားေပး လုပ်ငန်းစဉ်များ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မ အစီရင်ခံစာကို ြပုစု၍ ကုလသမဂ 

သဘာဝ ေဘးအနရာယ် ေလျာပ့ါးေရး အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ 

မဟာဗျူဟာ သုိ ့ေပးပိုသွ့ားပါမည်။ 

-- အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမ အကူအညီေပးေရး ညိှနင်းမဌာနနငှ့် 

ေဘးအနရာယ် စီမံခန်ခ့ွဲေရး လုပ်ငန်းများ နီးစပ်စွာ တုံ ့ြပန် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေရးေပ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ 

ထေူထာင်ေရး အလှူ ရှင် ရှာေဖွ၍ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-- အေရးေပ  ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း (၈)မျိုး၊ ေရသန်၊့ ေခါက်ဆွဲ 

ေြခာက်များနှင့် ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးအတွက် သွပ၊် မိုးကာလိပ်၊ 

မုိးကာတဲများ ကိုတင်၀ယ်ယူ စုေဆာင်းြခင်း ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 
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-- သဘာ၀ေဘးအနရာယ်များ ြဖစ်ပာွးလာပါက ပျက်စီးအိမ်တစ်လုံး 

လင ် ကျပ်(၅၀၀၀၀)နန်း၊ ဘုန်းကီးေကျာင်း တစ်ေကျာင်းလင် 

ကျပ်(၆၀၀၀၀) နန်း၊ ဆန်တစ်ြပည်လင် ကျပ်(၈၀၀) နန်း တုိြ့ဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ြမ၀တီ ြပန်လည် လက်ခံေရးစခန်းနှင့် ေရေမျာ 

လုပ်သားများအတွက် ခရီးစရိတ် တစ်ဦးလင် ကျပ(်၅၀၀၀) နန်း၊ 

စားစရိတ် ေနစ့ဉ်တစ်ဦးလင် ကျပ်(၁၅၀၀) နန်း တိုြ့ဖင့် ေထာက်ပံ့ 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-- သဘာ၀ေဘးအနရာယ် ေလျာ့ပါးေရးနှင့် အလျင်အြမန ် တံု ့ြပန်ေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် အတွက် ေနြပည်ေတာ်တုိင်းရံုး(၁)ရံုး၊ 

ခရုိင်ရံုး(၂)ရံုးနှင့် သုိေလှာင်ရံု(၂)ခု၊ နှစ်ထပ်တုိင်းရုံး(၁)ရံုး၊ (၆)ခန်းတွဲ 

၀န်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)လံုး၊ (၄)ခန်းတဲွ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ(၃)လံုး၊ (၂)ခန်း 

တဲွ (၂)ထပ် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)လုံးနှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီးတွင် 

သဘာ၀ ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ့ွဲမ သင်တန်းေကျာင်း 

ဖွင့်လှစ်ရန ် သင်တနး်ခနး်မ၊ ေကျာင်းအုပ်ချုပ်မှူးရံုး၊ (၆)ခန်းတွဲ 

၀န်ထမ်းအိမ်ရာနင့်ှ ြဖည့်စွက်လုပ်ငန်း(၂၄)ခု ေဆာင်ရွက်သွားပါမည။် 

၁၄။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် လူမေရးနှင့်စီမံခန ့်ခွဲေရး က ပါ 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးက များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်သည်။ 

(က) ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး 

(၁) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)အခါအားေလျာ်စွာ ေပ ေပါက်လာမည့် ေကာ်မရှင် လုပ်ငန်းများနှင့် 

လတ်ေတာ် အသီးသီးတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ လစ်လပ် 

ေနေသာ မဲဆနနယ်များ၌  ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွများ ကျင်းပ 

ြပုလုပ်ရာတွင် လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲများ 

ြဖစ်ေစေရး အတက်ွ ကီးကပ် ေဆာင်ရွက်ေပးရေသာ ြပည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်၊ မို န့ယ ်

ေကာ်မရှင် အဖွဲ ခ့ွဲအသီးသီးနှင့် ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲ 
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ေကာ်မရှင် ရံုးအဖဲွမ့ျားက ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ အမျိုးသား 

စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ရံုး လကေ်အာကခံ် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ေကာ်မရှင် 

အဖဲွခ့ွဲ (၁၄) ခု၊ ေနြပည်ေတာ်/ခရုိင် ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ (၆၇) ခုနှင့် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ေဒသ ေကာမ်ရှင် အဖွဲ ခ့ွဲ (၆) ခု၏ 

ဖွဲ စ့ည်းပုံ ခွင့်ြပုချက် ရရှိ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ စ့ည်းပုံ ခွင့်ြပုချက်အရ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ေကာ်မရှင် အဖဲွခ့ွဲ (၁၄) ခု၊ ေနြပည်ေတာ်/ 

ခရိုင်ေကာ်မရှင် အဖဲွခ့ွဲ (၆၇) ခုနှင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ 

ေဒသ ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ (၆) ခုအား ရုံးအဂါရပ်နှင့်အညီ ဖဲွ စ့ည်းနုိင် 

ေရးအတွက် ေဆာငရွ်က်မည်။ 

(ခ) လတ်ေတာ်ရုံး 

(၁)မူဝါဒ များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)အာဏာသံုးရပ်၏ မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ြပည်သူကို ဦးထိပ်ထား၍ 

ေခတ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီေသာ ဥပေဒများ ြပဌာန်းေရး၊  

(ခခ) ဥပေဒြပုေရးတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် လူမျိုးစွဲ၊ ေဒသစွ၊ဲ ဝါဒစွဲ 

မထားပဲ ဖဲွ စ့ညး်ပံု အေြခခံဥပေဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးနှင့် တည် ငိမ်ေအးချမး်ေရး ရရှိေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) လွတ်လပ်ြခင်း၊ ညီမ ြခင်းနှင့် တရားမတြခင်းတုိက့ို ေဖာ်ေဆာင်ရန။် 

(ဂဂ) လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လတ်ေတာ်ရံုး ဝန်ထမ်းများ၏ 

အရည်အေသွး ြမင့်မားေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ြပည်ေထာင်စအုဆင့် အဖွဲအ့စည်း အချင်းချင်း ညိှနင်းေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(၃)လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်သူလူထုကို အြပည့်အဝ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေသာ ဥပေဒများ 

ြပဌာန်းနိုင်ေရး၊ ေခတ်နငှ့်မေလျာ်ညီေတာ့သည့်ဥပေဒများကိုပယ်ဖျက် 

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွြခင်းနှင့် အသစ်ြပဌာန်းြခငး်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) ြပည်သူအ့သံ၊ ြပည်သူဆ့နနှင့် ြပည်သူတို၏့ ေမ ာ်လင့်ချက်များအား 

အဆိုများ၊ ေမးခွန်းများအြဖစ်ြဖင့် အုပ်ချုပ်ေရးမ ို င်နှင့် တရားစီရင် 

ေရး မ ိုင်တုိက့ို အားေပးေဆာင်ရွက်မည။် 

(ဂဂ) နုိင်ငံေတာ်၏ အခွန်အေကာက်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးရာ 

ကိစရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည့်စံုမန်ှကန်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ရရိှ 

နိုင်ေရးအတွက် ေကာ်မတီ၊ ေကာ်မရှင်များ ဖဲွ စ့ည်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)လတ်ေတာ်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ြပည်သူများနှင့် 

နုိင်ငံတကာမှ လျင်ြမန်စွာ သိရိှနုိင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) နိုင်ငံတကာ လတ်ေတာ်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေလ့လာ 

သံုးသပ် ပီး မိမိတိုလ့တ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်းများ ပုိမိုတိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) လတ်ေတာ်ရံုး၏ စီမကိံန်း ေငွလံုးေငွရင်း ရန်ပံုေငတွွင် ပါရိှေသာ 

ေဒသနယ်ေြမများ ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး ရန်ပံုေငွအား မို န့ယ်မဲဆန 

နယ်ေြမများအလိုက် မို န့ယ်များတွင်ရိှကေသာ ြပည်သူလ့တ်ေတာ်၊ 

အမျိုးသားလတ်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် လတ်ေတာ်များ၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များက ေဒသခံ ြပည်သူလူထုများ၏ ဆနနှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံး 

(၁) မူဝါဒ များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ဥပေဒနှင့်အညီ လွတလ်ပစွ်ာ တရားစီရင်ေရး၊ 

(ခခ) ဥပေဒအရ ကန ့သ်တ်ချက်များမှအပ ြပည်သူေ့ရှ ေ့မှာကတွ်င် တရား 

စီရင်ေရး၊ 

(ဂဂ) အမများတွင် ဥပေဒအရ ခုခံေချပခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိေရး၊ 
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(ဃဃ)ြပည်သူတို၏့ အကျိုးစီးပာွးကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်၍ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ်ေြမေအးချမ်းသာယာေရး တည်ေဆာကရ်ာတွင် 

အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေရး၊ 

(ငင) ဥပေဒကို ြပည်သူများက နားလည်လုိက်နာ ကျင့်သုံးလာေစရန် 

ပညာေပးေရးနှင့် ြပည်သူများက ဥပေဒကို လုိက်နာေသာ အေလ့ 

အကျင့် ပျို းေထာင်ေပးေရး၊ 

(စစ) ြပည်သူအချင်းချင်းနင့်ှ ပတ်သက်ေသာ အမကိစများကို ဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း၌ ေကျေအး ပးီြပတေ်စေရး၊ 

(ဆဆ)ြပစ်မကျူးလွန်သူကုိ အေရးယူအြပစ်ေပးရာတွင် အကျင့်စာရိတ 

ြပုြပင်မကို ဦးတည်ေရး၊ 

 (၂) ရည်မှန်းချက် များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစသ်ည်- 

(ကက)ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ြပည်သူအများက ယံုကည် ကိုးစားသည့် ြပည်သူအ့ကျို းြပု တရား 

စီရင်ေရးစနစ် ေပ ထွန်းေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) အမအခင်းများကုိ ဥပေဒနင့်ှအညီ မှန်မှနန်ှင့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆုံးြဖတ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)တရားရံုးများ၏ ဂုဏ်သိကာ ြမင်ှတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)အကျင့်သီလ၊ သမာဓ၊ိ ပညာ သိကာသံုးရပ်နှင့် ြပည့်စံုေသာ 

တရားသူ ကီးေကာင်များ ြဖစ်ေပ လာေစေရးအတွက် အဘက်ဘက်မှ 

ေလ့ကျင့်ပျိုးေထာင်ေပးေရး ေဆာင်ရွက်မည။် 

(ခခ) သတင်းနှင့်နည်းပညာကုိ အသံုးြပု၍ တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့် 

တရားစီရင်ေရးနှင့် ဆက်နွယ်ေသာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရပ် 

များကို ထိေရာက်လင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မည်။ 

(ဂဂ) တရားရုံးအဂါရပ်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ တရားရံုး အေဆာက် 

အဦများ တည်ေဆာက်ရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဃဃ)တရားေရးဝန်ထမ်းများနှင့် တရားရံုးဝန်ထမ်းများ သက်သာေချာင်ချိ 

ေရးအတွက် ဦးစားေပးလျက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ေဆာက်လုပ်ရန ်

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုစာရငး်စစ်ချုပ်ရုံး 

(၁) မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်သည် နုိင်ငံေတာ်၏ အရအသုံးစာရင်းကို 

စစ်ေဆး၍ နုိင်ငံေတာ်သမတသုိ ့ တင်ြပသည်နှင့်တပို င်တည်း  

ြပည်ေထာင်စု လတေ်တာ် သုိ ့အစရီင်ခံတင်ြပေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပညေ်ထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ  ့

အစညး်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၊ အစိးုရဌာနများ၊ အစိုးရ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီတိုအ့တွက် ေငွေကး 

ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမနှင့် စာရငး်ြပုစု ထိန်းသိမ်းမ မှန်ကန်ြခင်း 

ရိှ/မရှိ၊ စာရင်းထားသိုပုံ နည်းစနစ် သတ်မှတ်ေပးြခင်းနှင့် 

သတ်မှတ်ထားေသာစနစ်နှင့်အညီ ကျင့်သံုးြခင်းရိှ/မရိှနှင့် လုပ်ငန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မတိုက့ို စစ်ေဆး၍ ပွင့်လင်း 

ထင်သာ ြမင်သာစာွြဖင့် အစီရင်ခံ တင်ြပ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုးသည် ဘ ာေရးနှစ် တစ်နှစ်အတွက် 

နှစ်ပတ်လည် စစ်ေဆးေရးစမံီချက်၊ သုံးလပတ်စစ်ေဆးေရး စီမခံျက် 

များ ေရးဆွဲ၍ စစ်ေဆးေရး လုပ်ငန်းများကုိ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် 

အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး လစဉ ်လုပ်ငန်းတုိးတက်မ အစီရင်ခံစာ၊ 

နှစ်စဉလု်ပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ အစီရင်ခံစာများြဖင့် စိစစ်သုံးသပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခခ) အစုိးရဌာနအချင်းချငး် လုပ်ငန်းကိစရပမ်ျားကုိ အွန်လုိင်းမှတဆင့် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား အရှိန်အဟုန်ြမှင့် တုိးချဲ  ့

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  
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(င) ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

(၁) မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ြပည်ေထာငစု်သမတ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ 

(၂၄၆) အရ လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ် ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့် 

ဖွံ ဖ့ိုးေရးေကာင်စီမှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက်ေနတ့ွင် ဥပေဒအမှတ် 

(၂၄/၂၀၁၀)ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များအရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွမ့ှ ၆-၁၀-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၁) 

ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့ နည်းဥပေဒပါ 

ြပဌာန်းချက်များအရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖဲွ  ့  

အေနြဖင့် တပမ်ေတာ်/ ြမန်မာနုိင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ ဝ့င်များမှအပ ဝင်ေပါက် 

ရာထူးအဆင့် အရာထမ်းများအား စုေဆာင်း ေရွးချယ်ေပးြခင်း၊ နုိငင်ံ့ 

ဝန်ထမ်းများအား ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့်ေပးြခငး်များကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊  

(၂) ရညမှ်န်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်- 

(ကက)(၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက်ေနတွ့င် ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်၌ နိုင်ငံေတာ် 

သမတကီးမ‘ှကန်ေတာ်တိုန့ိုင်ငံကိုေခတ်မီတဲ့၊ ဖွံ ဖ့ို းတဲ့၊ တုိးတက်တ့ဲ 

ဒီမိုကေရစီ နုိငငံ်ေတာ်သစ်အြဖစ် တည်ေဆာက်ရာမာှ ထူးခ န်တ့ဲ 

လူစွ့မး်အားအရင်းအြမစ်ြဖစ်တ့ဲ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်ေတွ 

အများကီးလိုအပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်နိုင်ငံေတာ်ကို တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ကရမယ့် မျို းဆက်သစ်လူငယ်များအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံ 

လုံးရဲ  ့ လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးဟာ အေြခခံကျ 

တဲ့လိုအပ်ချက ် ြဖစ်ပါတယ်၊ ဒါေကာင့်ကန်ေတာ်တိုအ့ေနနဲ  ့ပညာေရး 

က ကုိ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ြမင့်မားလာေအာင် တိုးတက်ြမှင့်တင ်

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမှာြဖစ်သလုိ လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစ်ဖွံ ဖိ့ုး 

တုိးတက်ေရးကုိလည်း အေလးထား အားေပးေဆာင်ရွက်သွားရမှာဘဲ 

ြဖစ်ပါတယ်’ ဟု လမ်းညန်ထားရိှ ပီးြဖစ်ရာ ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝန် 
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အဖွဲအ့ေနြဖင့် လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစ် ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်မက  

အတွက် တပမ်ေတာ်/ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ဝ့င်များမှအပ အရညအ်ချင်း 

ြပည့်ဝေသာ ဝင်ေပါက်ရာထူးအဆင့် အရာထမ်းများအား စုေဆာင်း 

ေရွးချယ်ေပးြခင်း၊ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအား ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့် 

ေပးြခင်းများကို ချမှတ်ထားရှိေသာ မူဝါဒလမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ 

ေထာက်ကူ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ထုတ်ြပန်ခ့ဲ ပီးြဖစသ်ည့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ  ့ဥပေဒနှင့် နည်း 

ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

ထုတ်ြပန်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုေရှ ေ့နချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံေတာ် 

သမတ၏ ဥပေဒအကံေပးအဖွဲ ၊့ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ 

ဆိုင်ရာခုံရုံး၊ နုိင်ငံေတာ်သမတရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ  ့ အစည်း 

အေဝးတုိ၏့ သေဘာတူခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးြဖစ်၍ အတည်ြပု ြပ ာန်း 

နိုင်ရန ် ြပည်ေထာင်စ ု လတ်ေတာ်သိုတ့င်ြပြခင်း၊ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ထုတ်ြပန်နိုင်ေရးအတွက် မူကမ်း ေရးသားြပုစုကာ ေဖာ်ြပပါ 

အဖွဲအ့စည်းများသို ့အဆင့်ဆင့် တင်ြပ လမ်းညန်မ ခံယူေဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ နုိင်ငံေတာ်သမတရံုးသုိ ့တင်ြပ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး ဗဟိုဝန်ထမ်း 

တကသုိလ်များ၌ ပုံမှန်/အထူး သင်တန်းများ နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်နိုငေ်ရး 

စီမံ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နုိင်ငံေတာ်သမတရံုး၊ နုိင်ငံြခားေရးရာ မူဝါဒ 

ေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ  ့အစည်းအေဝး (၁၁/၂၀၁၁)နှင့် 

(၂၁/၂၀၁၂)တုိမ့ှ သေဘာတူ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 

ေအာက်တုိဘာလမှ စတင်၍ အလှည့်ကျ ဥက တာဝန်ကုိ မေလးရှား 

နိုင်ငံထံမှ လဲေြပာင်းရယူကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်များ 

တွင်(၁၇) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ အစည်း 

အေဝး ကီးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအေဝးများ စုစုေပါင်း (၄)ကိမ်ကို 

အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပ ေပးရန်ရှိြခင်း၊ အရည်အချင်း ြပည့်ဝ 

ေသာ ဝင်ေပါက်ရာထူးအဆင့် အရာထမ်းများအား စုေဆာင်း 
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ေရွးချယ်ေပးြခင်း၊ နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်မ အရည်အေသွး 

ြမင့်မားလာေစရန်အတွက် ဗဟုိဝန်ထမ်း တကသုိလ်များ၌ ပုံမနှ/် 

အထူး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့်ေပးြခင်း၊ 

ဆာသာကာဝါ  ငမ်ိးချမ်းေရး  ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ကုိးရီးယား 

နိုင်ငံတကာ ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ွေရး ေအဂျင်စီ၊ ကုလသမဂ 

အာရှနှင့်ပိစိဖိတ်ေဒသ စီးပွားေရးနှင့် လူမေရးေကာ်မရှင်၊ ကုလသမဂ 

အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ေဒသ သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာ 

ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်မ ေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်းဌာန တိုက့ဲ့သိုေ့သာ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း၍  ြပည်တွင်း၌ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲ 

များ ကျင်းပြပုလုပ်ေပးြခင်း၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ သင်တနး်များ၊ 

ေဆွးေနွးပဲွများသုိ ့ ေစလတ်တက်ေရာက်ေစြခင်း စသည်တုိကုိ့ မူဝါဒ 

လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနှင့်ေဒသတွင်း နိုင်ငံများ၊ ကမာ့နိုင်ငံ 

များ၌ ကျင့်သံုးလျက်ရိှေသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒ၊ လုပင်န်းစဉ်များနှင့် မိမိနိုင်ငံ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေလ့လာသုေတသနြပုြခင်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များကို နုိင်ငံေတာ် သမတရုံးနှင့် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ ရ့ုံးတို၏့ 

လမ်းညန ် ခွင့်ြပုချက်ြဖင် ့ ထုတ်ြပန်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း စသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စ)ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရး 

(၁)မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖဲွ  ့ ဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များနငှ့် 

ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့ နည်းဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များအရ 

သတ်မှတ်ေပးထားေသာ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထမ်းေဆာင် 

ရာတွင် ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝန် 

အဖဲွက့ လမး်ညန် သည့်အတုိင်း နိုင်င့ံ ဝန်ထမ်းများ ေရွးချယ်ြခငး်နငှ့် 

ေလ့ကျင့်ြခင်း ကိစများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်၏ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အဖဲွအ့စည်းများအတွက် ဝန်ထမ်း 

ေကာင်းများ ေရွးချယ်ခန ့ထ်ားနုိင်ေရးနှင့် ဝနထ်မ်းများ အရည်အေသွး 

ြပည့်ဝေစရန ်ေလ့ကျင့်သင်တန်းများေပးေရး ကိစများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖဲွကိ့ု တာဝနခံ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်း၊ ကုလသမဂအဖဲွအ့စည်း 

များ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ရသည့် ကိစများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွကုိ့ တာဝနခံ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) "ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ နုိင်ငံေကာင်းမည်" ဆိုေသာ ြပည်ေထာင်စ ု

ရာထူးဝနအ်ဖွဲ၏့ ေဆာင်ပုဒ်နှင့်အညီ ဝန်ထမ်းေရွးချယ် ေလ့ကျင့်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအားလံုး အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန် ပီး 

စဉ်ဆက်မြပတ် သင်ယူလျက်ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခု 

ြဖစ်တည်ေနေစရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)"ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ နိုင်ငံေကာင်းမည်" ဆိုသည့် ေဆာင်ပုဒ်နှင့်အညီ 

နုိင်ငံေတာ်၏ နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းများ အဖဲွအ့စည်း၌ အရာထမ်းအဆင့် 

ဝင်ေပါက်ရာထူး လစလ်ပ် ေနရာများကုိ ြပင်ပမှ ဘွဲရ့ပုဂို လ်များအား 

ေရွးချယ်ခန ့်ထားရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးဌာန၊ အဖဲွအ့စညး်များက   

အဆိုြပုညှိနင်းသည့်အခါ  နိုင်ငံေတာ်အတွက် အရည်အချင်း ြပည့်ဝ 

ေသာ ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ရရှိနိုင်ေစရန် ေကာ်ြငာေခ ယူ စိစစ် 

ေရွးချယ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ) နုိင်င့ံဝန်ထမး် အဖွဲအ့စည်းများ၌ အရာထမ်းအဆင့် ဝင်ေပါက်ရာထူး 

သုိ ့ ေအာက်တစ်ဆင့်နိမ့် ရာထူးမှ ဝန်ထမ်းများကို ရာထူးတုိးြမှင့် 

ေပးရန်အဆုိြပု ညှိနင်းသည့်အခါ ရာထူးတုိးြမှင့်ေပးသည့်လုပ်ငန်းစဉ် 

သည် တည်ဆဲ လုပထံု်းလုပန်ည်းများနှင့် ညီညွတ်မ ရိှ-မရိှ  စိစစ် 

သေဘာတူညီ ချက်ေပးမည်။ 



  
134 

  
 

(ဂဂ) နုိင်င့ံဝန်ထမး်များအား ယင်းတို၏့ ရာထူးအဆင့်အလုိက် အေြခခံ 

သင်တန်း၊ အလယ်အလတ် အဆင့်သင်တန်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ 

ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးရန်အတွက် ဝန်ကီးဌာန အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသုိလ်များအကား ေပါင်းစပ်ညှိနင်းမည်။ 

(ဃဃ)အာဆီယံဆိုင်ရာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အဖွဲ ့ကီးတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ရန် အဖွဲအ့စည်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝနအ်ဖွဲက့ ထူေထာင်ထားသည့် အာဆီယံ လူစွ့မ်းအား ဗဟို 

ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ကုိ တာဝန်ယူ စီမံ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ငင) အာဆီယံနိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအဖဲွ ့ကီးနင့်ှ ပတ်သက်ေသာလုပ်ငန်း 

များကို ြပည်ေထာင်စ ု ရာထူးဝန်အဖွဲ၏့ လမ်းညန်မြဖင့် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စစ) ကုလသမဂ အဖဲွအ့စည်းများ၊ နုိင်ငံတကာနှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အဖွဲ  ့

အစညး်များနှင့် ြပည်ေထာင်စ ု ရာထူးဝန်အဖဲွ တုိ့ ့ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ယူစီမံခန ့ခ်ွဲ လုပ်ေဆာင်မည်။ 

(ဆဆ)ဦးစီးဌာနတစ်ခု၌ရိှရမည့် လူအင်အား၊ ကမ်းကျင်မနှင့် ရုပ်ဝတု 

ပစည်းများ ြပည့်စုံစွာ ရရှိေရးအတွက် စီမံခန ့ခ်ွဲလုပ်ေဆာင်မည်။ 

(ဇဇ) ေြပာင်းလဲတိုးတက်လျက်ရှိေသာ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ 

ကို အေြခခံ၍ ရုံးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် နုိင်ငံတကာအဆင့် 

လပ်ုေဆာင်နုိင်ေရးအတွက်  လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ်ဖွံ ဖ့ိုးေရး စီမံ 

ခန ့ခဲွ် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းတုိအ့တွက် သာမန်အသံုးစရိတ်များနှင့် 

ေငွလံုး ေငွရင်း အသုံးစရိတ်များ ကျခ ံသုံးစွဲနိုင်မည်။ 

(ဆ)ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (ေဖာင်ကီး) 

(၁)မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒပုဒ်မ 

(၂၄၆)အရလညး်ေကာင်း၊ နုိင်ငံေတာ် ေအးချမ်း သာယာေရးနှင့်  

ဖွံ ဖ့ိုးေရး ေကာင်စီမှ    ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက်ေနတ့ွင် ဥပေဒ အမတှ် 

(၂၄/၂၀၁၀)ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ  ့ဥပေဒ 
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ပါ ြပဌာန်းချက်များ အရလည်းေကာင်း၊ ြပညေ်ထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွမ့ှ ၆-၁၀-၂၀၁၁ ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၁) 

ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့ နည်းဥပေဒပါ 

ြပဌာန်းချက်များအရ လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

အေနြဖင့်  တပ်မေတာ်/ြပည်သူရဲ့ ဝန်ထမ်းများမှအပ ဝင်ေပါက်ရာထူး 

အဆင့် အရာထမ်းများအား စုေဆာင်းေရွးချယ်ေပးြခင်း၊ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများအား ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့်ေပးြခငး်များကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားရန် လမ်းညန် မူဝါဒချမှတ်ထားရိှသည် 

နှင့်အညီ ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသုိလ်(ေဖာင်ကးီ)သည် နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်း 

များကို ေလ့ကျင့်ေပးသည့် တာဝန်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂)ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ြပည်သူဝ့န်ထမ်းများသည် နိုင်ငံေတာ်၏စီးပွားေရး၊ လူမေရးနှင့် 

ြပည်သူေ့ရးရာ စီမံခန်ခ့ွဲေရးတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် မိမိတုိ ့

အခန်းက အလုိက် လုပ်ငန်းများကုိ ေသချာစွာ နားလည်သေဘာ 

ေပါက်လျက် အံဝင်ခွင်ကျ ပါဝင ် ေဆာင်ရွက်နိုင် ပီး ြပည်သူတုိအ့ား 

အလုပ်အေကးြပုမည့် ဝန်ထမ်းများြဖစ်လာေစရန်။ 

(ခခ) နိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပုနုိင်ရန်။ 

(ဂဂ) စီမံခန်ခ့ွဲမဆိုင်ရာ လက်ေတွ ့ြပဿနာရပ်များကုိ စုေပါင်းေဆွးေနွးြခင်း 

ြဖင့် အေြဖရှာရန်နှင့် အေတွအ့ကံု များကုိ နှီးေနှာဖလှယ်ြခင်းြဖင့် 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ အရည်အေသွးများ တိုးတက်လာေစရန်။ 

(ဃဃ)လုပ်ငန်းပညာရပ်နှင့် စီမံခန်ခဲွ့မပညာရပ်များကုိ သုေတသန ြပုလုပ် 

ေပးြခင်းြဖင့် စာတမ်းများ၊ ကျမ်းများ ြပုစုြဖန်ခ့ျိြခင်းြဖင့် ပညာရပ ်

များ တုိးတက်ဖံွ ဖ့ို းေစရန။် 

(၃)လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)အထက်ေဖာ်ြပပါ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ မူဝါဒနှင့်အညီ 

ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသုိလ်(ေဖာင်ကီး)၏ ရည်မှန်းချက်များကို  
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အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားရန် သင်တန်းများ လျာထား 

သတ်မှတ်ြခင်း၊ သင်တန်းများ လက်ခံဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ စနစ်တကျ 

ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းနှင့် ေလ့ကျင့်ေရးအတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား၊ 

ေငွေကးအင်အားများကုိ စနစ်တကျ စီမံခန်ခ့ွဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် 

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇ)ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (အထက်ြမန်မာြပည)် 

(၁) မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏့ လမး်ညန်ချက်အရ တပမ်ေတာ်/ 

ြပည်သူရဲ့ ဝန်ထမ်းများမှအပ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်း 

အရည်အေသွး တုိးတက် ြမင့်မားလာေစေရးအတွက် ထိေရာက်စွာ 

ေလ့ကျင့် သင်ကားေပးေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်သူဝ့န်ထမ်းများသည် နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး၊ လူမေရးနှင့် 

ြပည်သူေ့ရးရာ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး တာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရာတွင် 

မိမိတို၏့ အခန်းက အလိုက် လုပ်ငန်းများကို ေသချာစွာ နားလည ်

သေဘာေပါက်လျက် အံဝင်ခွင်ကျ ပါဝင်ထမ်းရွက်နိုင် ပီး ြပည်သူတို ့

အား အလုပ်အေကးြပုမည့်ဝန်ထမ်းများ ြဖစ်လာေစရန်၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ 

ဆိုင်ရာ လက်ေတွ ့ြပဿနာများကုိ စုေပါင်း ေဆွးေနွးြခင်းြဖင့် အေြဖ 

ရှာရန်နှင့် အေတွအ့ကံု များကုိ နှီးေနှာဖလှယ်ြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မ အရည်အေသွးများ တိုးတက်လာေစရန်၊ လုပ်ငန်း 

ပညာရပ်နှင့် စီမံခန ့ခ်ွဲမပညာရပ်များကို သုေတသန ြပုလုပ်ြခင်းနှင့် 

စာတမ်းများ၊ ကျမ်းများ ြပုစုြဖန ့ခ်ျိြခင်းြဖင့် ယင်းပညာရပမ်ျားကို 

တုိးတက်ဖံွ ဖိ့ုးေစရန် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖဲွ၏့ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ စီမံခန ့ခ်ွဲေရး 

အဆင့်နှင့် ပညာရှင်အဆင့် ဝန်ထမ်းေလာင်းများအား အေြခခံ 

သင်တန်းများေပးြခင်း၊ အလယ်အလတ်တန်း စီမံခန ့ခ်ွဲသူများ 
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အတွက် မွမ်းမံသင်တန်းများေပးြခင်း၊ ဗဟုိနှင့်ေဒသဆိုင်ရာ 

အာဏာပုိင် အဖွဲအ့စည်းများ၏ အဖဲွဝ့င်များအတွက်လည်းေကာငး်၊ 

အဆင့်ြမင့် စီမံခန ့ခ်ွဲသူများအတွက်လည်းေကာင်း၊ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ညိှနင်းေဆွးေနွးပဲွများကုိ တာဝန်ယူ 

ကျင်းပေပးရန်၊ ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် 

များကို ေလ့ကျင့ပ်ညာေပးေရးနင့်ှ စပလ်ျဉ်း၍ သုေတသနြပုလုပ် 

ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စျ)ဝန်ထမး်ေရးရာဦးစီးဌာန 

(၁) မူဝါဒမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်   ဖွဲ စ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ 

(၂၄၆)အရလညး်ေကာင်း၊ နိုင်ငံေတာ် ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့် ဖွံ ဖ့ို း 

ေရးေကာင်စီမှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက်ေနတွ့င် ဥပေဒအမှတ် (၂၄/၂၀၁၀) 

ြဖင့် ထုတြ်ပနခ့ဲ်သည့် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝနအ်ဖွဲ  ့ ဥပေဒပါ 

ြပ ာန်းချက်များ အရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မ့ှ 

၆-၁၀-၂၀၁၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာ စာအမှတ် (၁/၂၀၁၁)ြဖင့် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြပည်ေထာငစု် ရာထူးဝန်အဖွဲ  ့နည်းဥပေဒပါ ြပ ာန်း 

ချက်များအရလည်းေကာင်း ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စံနန်း သတ်မှတ်ေရးနှင့် မူဝါဒ 

လမ်းညန်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စ ု ရာထူးဝန် 

အဖဲွသုိ့ ့ အေထာက်အကြူပုြခင်း၊ ဝန်ထမ်းေရးရာ ကိစရပ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သုေတသန ြပုလုပ်ြခင်းများကို အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်- 

(ကက)တည်ဆဲ ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

များ၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညန်ကားချက်များ 

ကို ြပည်ေထာငစု် ရာထူးဝန်အဖွဲ ၏့ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ စီမ ံ

ခန်ခ့ွဲရန၊် ဗဟုိဝန်ထမး် တကသုိလ်များနှင့် ဝန်ထမ်း အဖွဲအ့စည်းများ 
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တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနဆုိင်ရာသင်တန်းများ၌ ဝန်ထမ်းသမိုင်း၊ 

ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝနနှ်င့်ရပုိင်ခွင့်များဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရး၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ 

နည်းဥပေဒ များနှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာ စီမံခန်ခဲွ့မ ဘာသာရပ်များကုိ 

ေဆွးေနွး ပုိခ့ျရန်၊ ဝန်ထမး်ြပစ်ဒဏ် မှတ်တမ်းများြပုစု ပီး 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ ဆံုးြဖတ်ချက်နှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲသ့ို ့ တင်ြပနုိင်ေရးေဆာင်ရွက်ရန် နှင့် မှတ်တမ်းတင် 

ထားရိှရန်၊ ဝန်ထမ်းေရးရာ ကိစရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းအဖဲွ  ့

အစညး်များမှ ေမးြမန်းချက်များကုိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ 

ဆုံးြဖတ်ချက်နှင့်အညီ ြပန်ကား ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

 (ကက)ထုတ်ြပန်ခ့ဲ ပီးြဖစသ်ည့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ  ့ ဥပေဒနှင့် 

နည်းဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

ထုတ် ြပန်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုေရှ ေ့နချုပ်ရံုး၊ နုိငငံ်ေတာ် 

သမတ၏ အကံေပးအဖဲွ ၊့ နိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စ့ည်းပုံ အေြခခံ ဥပေဒဆုိင်ရာ 

ခံုရံုး၊    နုိင်ငံေတာ်သမတရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ  ့အစည်းအေဝး 

တုိ၏့ သေဘာတူ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးြဖစ်၍ အတည်ြပု ြပ ာန်းနိုင်ရန ်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာသုိ် ့ တင်ြပြခင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆိုင်ရာ 

နည်းဥပေဒများ ထုတ်ြပနနုိ်င်ေရးအတွက် မူကမ်းေရးသား ြပုစုကာ 

ေဖာ်ြပပါ အဖွဲအ့စည်းများသို ့ အဆင့်ဆင့်တင်ြပ လမး်ညန်မ ခံယူ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခခ)  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနှင့် ေဒသတွငး်နုိင်ငံများ၊ ကမာ့နိုင်ငံ 

များ၌ ကျင့်သံုးလျက်ရိှေသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒ၊ လုပင်န်းစဉ်များနှင့် မိမိနိုင်ငံ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေလလ့ာ သုေတသနြပုြခင်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကုိ နုိင်ငံေတာ်သမတရံုးနှင့် ြပည်ေထာငစု် အစိုးရ 

အဖွဲ ရံု့းတို၏့ လမ်းညန် ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက် 
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ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား အေရးယူြခင်းဆုိငရ်ာ ကိစရပ်များကိုြပုစု ပီး 

ြပည်ေထာင်စု အစုိးရအဖဲွ သုိ့ ့ တင်ြပနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

မှတ်တမ်းများကုိ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ထားရှိြခင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲ ြပ ာန်းချက်များအား ဌာနဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများတွင် ပုိခ့ျေပးြခင်းတုိ ့ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ ကီးကပ်မြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 

အသိအြမင်ဗဟုသုတ ကယ်ဝေစရန်အလိုင့ှာ ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ ြပ ာန်း 

ချက်များနှင့် ြပည်တွငး်ြပည်ပ အေထွေထွဗဟုသုတများ  ရရှိေစရန် 

နုိင်င့ံဝန်ထမး် ဂျာနယ်ကို  ( ၆ ) လ တစ်ကိမ ်ထုတ်ေဝမည်။ 

(ည)ြပည်ထဲေရး 

(၁) မူဝါဒများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏ အဓိကရည်မှန်းချက် တာဝနသ်ည် 

နုိင်ငံေတာ်နှင့် ြပည်သူတို၏့အကျို းစီးပွားကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 

ေရး၊ 

(ခခ) အဆိုပါ အဓိက ရည်မှန်းချက်တာဝန်တိုက့ို ေကျပွနစွ်ာထမ်းေဆာင် 

နိုင်ရန ် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနသည် စွမး်ရည်(၄)ရပ်ြဖစ်သည့် 

လပ်ုငန်းစွမ်းရည်၊ လုံြခံု ေရးစွမ်းရည်၊ စည်းရံုးေရးစမ်ွးရည်နှင့် 

အုပ်ချုပ်ေရးစွမ်းရည်တိုတွ့င် ထက်ြမက်ေနေရး၊ 

( ဂဂ ) ထုိက့ဲသုိ ့ စွမ်းရည်ထက်ြမက်ေနေစရန် ဝန်ကီးဌာနနှင့် ကွပ်ကဲမ 

ေအာက် တပ်ဖွဲ /့ဦးစီးဌာနများသည် စံ(၅)ရပ်ြဖစ်သည့် စိတ်ဓါတ် 

ေကာင်းမွန်မ၊ စည်းကမ်း ေကာင်းမွန်မ၊ သစာေစာင့်သိမ၊ စည်းလံုး 

ညီညွတ်မနှင့် စမ်ွးရည် ြပည့်ဝမတို ့ အစဉ်ရရိှေနေစေရး ဦးတည် 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)လုပ်ငနး် တာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက် လုပ်ကိုင် ကရာတွင် အြမင် 

(၅)ြမင ် ြဖစ်သည့် နုိငငံ်ေရးအြမင်၊ စစ်ေရးအြမင်၊ စီးပွားေရးအြမင်၊ 

အုပ်ချုပ်ေရးအြမင်နှင့် နိုင်ငံတကာအြမင်တိုြ့ဖင့် လုပေ်ဆာင်ေရး၊ 
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( ငင ) ဝန်ထမ်းတုိင်း/တပ်ဖဲွဝ့င်တုိင်းသည် မျို းချစ်စိတ်ရှိရမည်၊ စွမ်းရည ်

ြပည့်ဝရမည်၊ ေခတ်မရီမည် ဆိုသည့်အချက်များနှင့် ြပည့်စံုေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်-  

(ကက) ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

- နုိင်ငံေတာ်လံုြခုံ ရန်။ 

- တရားဥပေဒစုိးမုိးရန်။ 

- ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာရန်။ 

- ြပည်သူအ့ကျိုးြပုေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ြမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ  ့  

- ြပည်တွင်းလုံြခံု ေရးနှင့် ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာရန်။ 

- တရားဥပေဒစိုးမိုးရန်။ 

- မူးယစေ်ဆးဝါးအနရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရန်။ 

- ြပည်သူအ့ကျိုးြပု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဂဂ) အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး 

- တရားဥပေဒစိုးမိုးရန်။ 

- ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာရန်။ 

-   ေဒသဖွံ ဖ့ို းရန်။ 

- ြပည်သူအ့ကျိုးြပုေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန  

- စီးပွားေရးဆိုင်ရာြပစ်မများ စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်အေရးယူရန်။ 

- အဂတိလိုက်စားမများအား စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်အေရးယူရန်။ 

- နိုင်ငံေတာ်လံုြခံု ေရးသတင်းများ စုေဆာင်းတင်ြပရန်။ 

- ြပည်သူအ့ကျိုးြပုေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ငင) အကျဉ်းဦးစီးဌာန  

- လုံြခံု စွာထိန်းသိမ်းရန်။ 

- အကျင့်စာရိတြပုြပင်ေြပာင်းလဲရန်။ 

- ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန်။ 
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- ြပည်သူအ့ကျိုးြပုေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(စစ) မီးသတ်ဦးစီးဌာန  

-  မီးေဘးလုံြခုံ ရန်။ 

- သဘာဝေဘးအနရာယ်ကာကွယ်ရန်။ 

- ရှာေဖွကယ်ဆယ်ရန်။ 

-  ြပညသူ်အကျိုးြပုေဆာင်ရွကရ်န။် 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက) ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

- လံုြခုံ ေရးကိစရပ်များ တုိးတက်ေကာင်းမွန်ရမည်။ အုပ်ချုပ်မစနစ် 

မှန်ကန်ရမည်။ လုပ်ငန်းစွမ်းရည်တုိးတက်ြမင့်မားရမည်။ စိတ်ဓါတ် 

ေကာင်းမွန်တုိးတက်ြမင့်မားရမည်။  ေလ့ကျင့်မမြပတ် ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။  ြပည်သူအ့ကျိုးြပုေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

- ေအးချမ်းသာယာ ပီး ေခတ်မီဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်သည့် နုိင်ငံေတာ် 

ြဖစ်ထွန်း ေပ ေပါက်ေရးအတွက် အစုိးရအုပ်ချုပ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်း  ြဖစ်ရမည်။ 

-  ြပည်သူအု့ပ်ချုပ်ေရး ဝန်ေဆာင်မြဖစ်ေရးကုိ ဦးတည်၍ ဘာသာရပ် 

ကမ်းကျင်မ၊ ေခတ်မီနည်း ပညာများနှင့် အေထာက်အကူြပုမည်။ 

-  ခုိင်မာေသာအုပ်ချုပ်ေရးယနရား တည်ေဆာက်ေရးနှင့် အုပ်ချုပ်ေရး 

ယနရား ေချာေမွစွ့ာ လည်ပတ်ရမည်။ 

(ခခ)ြမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ  ့ 

-   ြပည်တွင်းလုံြခံု ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊ နိုင်ငံေတာ် ကာကွယ်ေရး 

အရန် အငအ်ားစုအြဖစ် လုံြခံု ေရးတာ၀န် ထမ်းေဆာင်ရန်၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါး ချုပ် ငိမ်းေရးအတွက် နုိင်ငံတကာနှင့်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် 

ရန်၊ နုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်းများ တားဆီးေရးအတွက် နုိင်ငံတကာနှင့် 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန်၊ လူ၊ လက်နက်၊ သတင်း လံုြခံု ေရး 

အတွက် အသိပညာ ေပးရန်၊ အေရးကုံ က အသင့်ြဖစ်ေစရန် 

မိသားစု၀င်များအတွက် အေြခခံစစ်ပညာသင်တန်း ဖွင့်လှစ် 
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ေပးရန်၊ မိတ်ဖက်အဖဲွအ့စည်းများအား စည်းရံုး သိမ်းသွင်း ပီး 

အေြခခံစစ်ပညာများ သင်ကားေပးရန်၊ စစ်စည်းရံုးမကို (၂၄)နာရီ 

အတွင်း အသင့်ြဖစ်ေရး ေလ့ကျင့်ရန်၊ ြပညသူ်စ့ွမ်းအားစုပါ၀င် 

သည့် နိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး အရန်အင်အားစု တည်ေဆာက်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

 - မခင်းကျဆင်းေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးအတွက် မူးယစ် 

ေဆးဝါးအနရာယ ် အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများ၊ ဝတု၊ 

ေဆာင်းပါး၊ ကာတွန်း၊ ပိုစတာ ပိုင်ပဲွများကုိ စာသင်ေကျာင်းများ၊ 

နယ်ေြမများအတွင်း ပိုမိုကျယ်ြပန ့စ်ွာ လပ်ရှားေဆာင်ရွက်၍ 

နုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်းများ တားဆီးနိှမ်နှင်းေရးတွင် လူကုန်ကူးမ 

တားဆီးကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာမများကုိ လူထ ု

အတွင်း တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။  

-   ြပစ်မ ကိုတင်ကာကွယ်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ ြပစ်မစုံစမ်း 

ေဖာ်ထုတ်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ ြပစမ်တရားစဲွတင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ အမလက်ကျန်များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရး 

အေလးထား  ေဆာင်ရွက်မည်။ ရဲလုပ်ငန်းနှင့်အညီ ရဲစခန်းမှ းူ 

များက အမများကုိ တန်းစီ စစ်ေဆးြခင်း၊ အထက်အဆင့်ဆင့်မှ ပံုမှန် 

စစ်ေဆး ကပ်မတ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-  တပ်ဖွဲ ၀့င်အင်အား တုိးြမှင့်မည်။ (အရာရှိ/အြခားအဆင့်)၊ 

-  ရဲတပ်ဖွဲ ဌ့ာနချုပ်ရုံး တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းရမည်။ ဦးစီးဆုိင်ရာရုံးဌာန 

များ တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်။ ေရးဆုိင်ရာရုံးဌာနများ တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ညး် 

မည်။ ေထာက်ဆုိင်ရာရံုးဌာနများ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်။ 

-  ရဲတပ်ရင်းများ ကွပ်ကဲမအဖွဲ မ့ှူ းရံုး/ရဲတပ်ရငး်စု ကွပ်ကဲမရံုးများ၊ 

ရဲတပ်ရင်းများ၊ တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖဲွ မ့ျား၊ မခငး် 

တပ်ဖွဲ ၊့ သတင်းတပ်ဖဲွ ၊့ စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖဲွ ၊့ ရထားရဲတပ်ဖွဲ ၊့  

မူးယစအ်ထူးတပဖဲွ်မ့ျား တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်။ အထူးတပ်ဖွဲ မ့ျား 

ဖွဲ စ့ည်းေရးအေနြဖင့်  ကမာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငနး် လံုြခံု ေရး 
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ရဲတပ်ဖွဲ ၊့ တန်ြပန်အကမ်းဖက် ရဲတပဖ်ွဲ ၊့ ေရနံေြမရဲတပ်ဖဲွ  ့ တုိးချဲ  ့

ဖဲွစညး်မည်။ 

- ေြပာင်းလဲလာေသာ နုိင်ငံတကာ စံချိန်စံညန်း နှင့်အညီ 

အဓိကရုဏ်း နိှမန်င်းေရးတပ်ဖဲွ မ့ျားအား အဓိကရုဏ်းနိှမ်နင်းေရး  

လက်နက်များကို  ေြပာင်းလဲ တပ်ဆင်ေပးမည်။ 

- ရဲဆက်သွယ်ေရးတပ်ဖွဲ မ့ျား၊ အလုပ်ရံုများဖဲွ စ့ည်းမည်။ 

- ရဲအင်ဂျင်နီယာတပ်ဖဲွ မ့ျား၊ အလုပ်ရုံများဖဲွ စ့ည်းမည်။ 

- ရဲေဆးတပ်ဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

- ရဲစခန်းများ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်။ 

- ရဲစခန်းမှူ းများအား ရာထူးအဆင့် ြမှင့်တင်ခန ့ထ်ားမည်။ 

-  ရဲစခန်းအဆင့်များ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲ ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

-   ရဲတပ်ဖွဲ  ့ ေလ့ကျင့်ေရးဌာန ကီး၊ သိပံနည်းပညာနှင့် သုေတသန 

ဌာနကီး၊ ရဲအရာရိှ အတတ်သင်ေကျာင်း၊ ရဲအရာရိှ ေလ့ကျင့်ေရး 

ေကျာင်းနှင့် ရဲေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်းေကျာင်းများတွင် တိုးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

-  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာသည့် အုပ်ချုပ်စနစ်သစ် 

နှင့်အညီ မို ရွ့ာများလံုြခုံ ေရး၊ မို ြ့ပလူမ အေဆာက်အဦများ၊ 

စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံ စီမံကိန်း၊ လမ်းတံတားဆက်သွယ်ေရး 

အေဆာက်အဦများ၊ ေလေကာင်း၊ ေရေ ကာင်း၊ ရထား စသည့် 

ပိုေ့ဆာင်ေရးက များ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ကမ်းရုိးတမ်းများ၊ 

ြမစ်ေကာင်းများလံုြခုံ ေရး၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆိပ်ကမ်း/ေလဆိပ် 

များနှင့် ြပည်တွင်းဆိပ်ကမ်း/ေလဆိပ်များ လံုြခုံ ေရး၊ ကမ်းရုိးတမ်းနှင့် 

ြမစ်ေကာင်းတစ်ေလာက် သွားလာေနသည့် ေလှ၊ သေဘာများ 

လုံြခံု ေရး၊ ဆိပက်မ်း/ေလယာဉ်ကွင်းနယ်ေြမများ လံုြခုံ ေရး 

တိုအ့တွက် ေရေကာင်းရဲတပ်ဖွဲ န့ှင့် ေလေကာင်းရဲတပ်ဖဲွ  ့ တိုက့ို 

အသစ်တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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- ကမာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးအတွက် ကမာလှည့် 

ခရီးသွားများနှင့် နုိင်ငံြခားသားဧည့်သည်များ၏ လံုြခံု ေရး 

အတွက် ကမာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း လံုြခုံ ေရးရဲတပ်ဖဲွကုိ့ 

အသစ်ဖဲွစ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံအတွငး်ရိှ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်

စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးတုိကုိ့ တစ်ေြပးညီ 

ဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်ေစရန်အတွက် ရန်ကုန်-ေနြပည်ေတာ်-မနေလး 

အြမန်လမ်းမ ကီးကုိ ေဖာက်လုပ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိုပါ 

အြမန်လမး်မ ကီးတစ်ေလာက် လံုြခံု ေရး၊ ရပ်ရွာ ေအးချမ်း 

သာယာေရးနှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ်ငန်းများကို ထိေရာက် 

စွာ ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ရန်အတွက် အြမန်လမ်းမ ကီး ရဲတပ်ဖွဲ  ့

ကွပ်ကဲမရံုး အသစ်ဖဲွစ့ညး်ြခင်းနှင့် (က)အဆင့် ရဲစခန်း (၁၄)ခ ု

တိုအ့ား အသစ်ဖဲွစ့ညး်ြခင်းတုိက့ို ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကလ်ာေသာ လူဦးေရနှင့ ် စီးပွားေရးအေြခအေနများ 

အရ မခငး်ြဖစ်ပွားမများအား ကာကွယ်တားဆီး ထိန်းချုပ်နုိင်ရန် 

အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူးရံုးများ တစ်ေြပးညီ 

ဖဲွစ့ည်းြခင်း၊ ခရုိင် ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူးရံုးများအား ဒုတိယရဲမှူး ကီးအဆင့် 

ြဖင့် တစ်ေြပးညီဖဲွစ့ည်းြခင်း ခရုိင်ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူးရံုးများ၊ မို န့ယ် 

ရဲတပ်ဖွဲ မ့ှူ းရံုးများ အသစ် တုိးချဲ ြ့ခင်း၊ မိုမ့ ရဲစခန်းများအား (က) 

အဆင့်ြဖင့် ထားရိှြခင်း၊ လံုြခုံ ေရးရဲကင်းများနှင့် ရဲကင်းများအား 

အဆင့်တိုးြမှင့် ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရဲစခန်းများအား မို မ့၊ 

နယ်ေြမ၊ ရဲကင်းစခန်းအြဖစ် အမည်ေြပာင်းလဲ၍ အင်အား 

ြပင်ဆင်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- လုံြခုံေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တိုးြမှင့်ထမ်းေဆာင် လာရ 

သည်နှင့်အမ  လံုြခုံ ေရးကုိ အဓိက ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ယခင် 

ရဲတပ်ရင်း (၁၆)ရင်း ရှိခဲ့ရာမှ ရဲတပ်ရင်း(၃၄)ရင်းအထိ တိုးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်းြခင်းကို ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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- အဆိုပါရဲတပ်ရင်းများကို ကွပ်ကဲကပ်မတ်နိုင်ရန်အတွက် ရဲတပ် 

ရင်းများ ကွပ်ကဲမအဖွဲ မ့ှူ းရံုး (၃)ရံုးနှင့် ရဲတပရ်င်းစု ကွပ်ကဲမရုံး 

(၉)ရံုး တုိက့ို  တိုးချဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

- ရဲတပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၏ လုပ်ငန်းပုိင်း ကမ်းကျင်မရှိေစရန်နှင့် 

ေလ့ကျင့်သား ြပည့်ဝေစရန်အတွက်  ရဲေလ့ကျင့်ေရးဌာနကီးနှင့်  

ရဲေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်းေကျာင်း (၇)ေကျာင်းတိုက့ို တုိးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခရုိင်/ မိုန့ယ်များအတွင်း တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးလုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် 

ရဲလုပ်ငန်းစနစ် ပီြပင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေစရန်အတွက် 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ခရုိင်/ မို န့ယ်များ၏ မူလဖွဲ စ့ည်းပုံ 

များကို ြပင်ဆင်ဖဲွ စ့ည်းြခင်းကုိ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မိုန့ယ်ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူးများအား ရဲမှူးအဆင့်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လက်ရိှ 

မိုန့ယ်ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူး ဒုတိယရဲမှူးများအား ဒု မိုန့ယ်ရဲတပ်ဖဲွမှ့ူးအြဖစ် 

လည်းေကာင်း ရာထူးအဆင့် တုိးြမှင့်ြပင်ဆင် ဖွဲ စ့ည်းြခင်းကို 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- နယ်ေြမလုိအပ်ချက် အေပ မူတည်၍ မူလကရဲစခန်းအဆင့် 

သတ်မှတ်ချက် (၅)မျိုး ရှိခဲ့ရာမှ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး လပုင်နး် 

များကို  ပိုမိုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် မိုမ့ရဲစခန်း၊ 

နယ်ေြမရဲစခန်းများနှင့် ရဲကင်းစခန်း (၃)မျိုးြဖင့် ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း 

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- နုိင်ငံေတာ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ကီးများြဖစ်ေသာ ေရနံသဘာဝ 

ဓါတ်ေငွ  ့ ပုိက်လုိင်းများ လံုြခုံ ေရးအတွက် ေရနံေြမရဲတပ်ဖဲွက့ို 

ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ေခတ်မီဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက် လာသည့်နှင့်အမ  လူဦးေရးတုိးပွားလာြခင်း၊ 

မို ့ြပနှင့် ေကျးလက်များဖံွ ဖိ့ုးစည်ပင်လာြခင်း၊ ကားလမ်း/ရထား 

လမ်းများ တိုးချဲ  ့ ေဖာက်လုပ်လာြခငး်တုိေ့ကာင့် လမ်းပန်း 
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ဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွနလ်ာ ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်/ရထားများကို 

အသုံးြပု၍ ခရီးသွားလာမများ၊ ကုန်စညကူ်းသန်းေရာင်းဝယ် 

သွားလာမများ ပုိမုိများြပားလာသြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မေတာ်တဆ 

ြဖစ်မများနှင့် ရထား/ရထားလမ်းများ  လုံြခုံ မအြပည့် အဝရရိှ 

ေစေရးတုိအ့တွက် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖဲွ နှ့င့် ရထားရဲတပ်ဖဲွတုိ့က့ို 

ြပင်ဆင်တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မိုရွ့ာများ သန ့ရှ်င်းသာယာလှပေရး လုပ်ငန်းများကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်နိုင်ေရးအတွက် စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ က့ို ြပင်ဆင် 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာနုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွအ့ေနြဖင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် 

အေရှေ့တာင်အာရှ အားကစား ပိုင်ပဲွ လံုြခုံ မအြပည့်အဝ ရရိှေစေရး 

အတွက် လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် 

ရမည့် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥကဌ တာဝန်ဝတရားများကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် အတွက်လည်းေကာင်း၊ 

ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်လာေသာ နုိင်ငံေတာ်အေနြဖင့် နုိင်ငံတကာ 

အသုိက်အဝန်းနှင့် ထိေတွဆ့က်ဆံလာရသည်နှင့်အမ  လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ  ပိုမိုများြပားလာသည့်အြပငလု်ပ်ငန်းများကို အချိနမ်ီ 

တိကျ ြမန်ဆန်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးတုိအ့တွက် ြမန်မာနုိင်ငံ 

ရဲတပ်ဖဲွ၏့ ကီးကပ်မ ေအာက်တွင်ရှိေသာ မခင်းရဲတပ်ဖဲွ၊့ 

သတင်းရဲတပ်ဖဲွတုိ့အ့ား ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- နုိင်ငံအချင်းချင်း ြပစ်မဆုိင်ရာကိစရပ်များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

နုိင်ေရးအတွက် နုိင်ငံြဖတ်ေကျာ်မခင်းဌာန၊ တရားမဝင် လူကုန်ကူး 

မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် လူကန်ုကူးမ တားဆီး 

နှိမ်နင်း ေရးရဲတပ်ဖွဲ ၊့ တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့်ရရိှသည့် 

ေငွေကးနှင့် ပစည်းများ ထိန်းချု ပ်နိုင်ေရးအတွက် ေငွေကးဆုိင်ရာ 

စုံစမ်းေထာက် လှမ်းေရးတပ်ဖဲွ တုိ့က့ို ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 
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- မူးယစေ်ဆးဝါးလုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟုနြ်မင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတွက် မူးယစ်ဗဟိုရုံးနှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရး 

ရဲတပ်ဖွဲ က့ို ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်း  ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ေခတ်မီတုိးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများေကာင့် 

ြမန်မာနုိင်ငံ ရဲတပ်ဖဲွတ့င်ွလည်း ေခတ်မီ တိုးတက်ေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးနှင့် နည်းပညာဌာန အသစ်တုိးချဲ ြ့ပင်ဆင် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ အ့ား စည်းကမ်းကျနေသာ၊ အမိန ့န်ာခံတတ် 

ေသာ တပ်ဖဲွဝ့င်များြဖစ်လာေစရန်အတွက် ြမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွတွ့င် 

စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရးရဲတပ်ဖွဲ  ့ အသစ်တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွသုိ့ ့တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအတွင်းရိှ  ရဲတပ်ဖဲွ ့

ဝင်အြဖစ် စိတ်ပါဝင်စား ပီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်လုိ ေသာသူများ 

အား ဝင်ေရာက်နုိင်ေစရန်အတွက် ရဲတပ်သားသစ် စုေဆာင်းေရး 

ရဲတပ်ဖဲွ ့အသစ် တုိးချဲဖဲွ့စ့ည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

 - နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စ့ည်းပံု အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုနှစ်) အရ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် (၁၄)ခုသာရိှသြဖင့် တဲွဘက်တုိင်း/ 

ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ မ့ှူ းရံုး (၃)ရံုးအား ဖျက်သိမး်၍  ြပည်နယ် 

ဒုတိယတိုင်း ရဲတပ်ဖဲွ မ့ှူ းရံုး (လားရး၊ ကျို င်းတုံ) ဖွဲ စ့ည်းပုံ 

ြပင်ဆင် ဖဲွ စ့ညး်မည်။ 

 - ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်နှင့် ငိမ်းချမး်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ။ ြပညေ်ထာငစု် သမတြမနမ်ာနုိင်ငံေတာ်၊ ဖွဲ စ့ည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ၃၅၄၊ ပုဒမ်ခဲွ(ခ)တွင် နုိင်ငံသားတုိင်းသည် 

နိုင်ငံေတာ်လံုြခံု ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပရွ်ာေအးချမ်း 

သာယာေရး သိုမ့ဟုတ် ြပည်သူတို၏့ ကုိယ်ကျင့်တရားအကျို းငှာ 

ြပဌာန်းထားသည့် ဥပေဒများနှင့် မဆန်က့ျင်လင် လက်နက်မပါဘဲ 

ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်နှင့် စီတနး် လှည့်လည်ခွင့် အခွင့်အေရး 
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များကို လွတ်လပ်စွာ သံုးစွဲေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်ဟု ြပဌာန်း 

ထားသည့်အေလာက် နိုင်ငံသားများက ယင်းအခွင့်အေရးများကုိ 

ဥပေဒနှင့် အညီသုံးစွဲေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြပဌာနး်မည်။  

- ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်နှင့် ငိမ်းချမ်းစွာစီတန်း လှည့်လည်ခွင့် 

ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒ။ ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့်နှင့် ငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း 

လှည့်လည် ခွင့်ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ နည်းလမ်း   

တကျ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြပဌာန်းမည်။ 

- ြပည်သူအ့ကျိုးြပုဝန်ေဆာင်မကာကွယ်ေရးအက်ဥပေဒ။      

၎င်းဥပေဒ သည် ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ြပည်သူပိုင် ပစည်းကာကွယ်ေရး 

အက်ဥပေဒအြဖစ် အေရးယူေဆာင်ရွက် နိုင်သြဖင့် ဆက်လက် 

အသုံးြပုရန ်မလုိအပ်ေတာ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရ့ှိရသြဖင့် ပယ်ဖျက် 

မည်။ 

- နိုင်ငံေတာ်၏တာဝန်ကို တည် ငိမ်ေအးချမ်းစွာ စနစ်တကျ 

လဲေြပာင်းေပးေရးနှင့် အမျိုးသားညလီာခံ လုပ်ငန်းများ 

ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးကုိ ေနှာင့်ယှက်ဆန ့က်ျင်ြခင်းမှ 

ကာကွယ်သည့်ဥပေဒ။  ၎င်းဥပေဒ သည်အမျို းသားညီလာခံနှင့် ပါတီစံု 

ဒီမုိကေရစီေရွးေကာက်ပဲွတုိကုိ့ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ ပီးစီးခ့ဲ ပးီ 

ြဖစ်၍ နိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား အစုိးရအဖဲွသ့စ်သုိ ့ လဲွေြပာငး် 

ေပးအပ် ပီးြဖစ်သြဖင့် ပယ်ဖျက်မည်။ 

- မခင်းကျဆင်းေရးအတွက် တပ်ဖဲွဝ့င်များကုိ ေလ့ကျင့်ပညာေပးမည်။ 

- မခင်းကျဆင်းေရးအတွက် ြပည်သူလူထုကုိ ေလ့ကျင့်ပညာေပးမည်။ 

- တပ်ဖဲွဝ့င်များအား ကမ်းကျင်မနှင့် အရည်အေသွးြမှင့်မားလာ 

ေစရန် ဌာနတွင်း/ြပင်ပ၌ သငတ်န်းများ ေစလတ် တက်ေရာက် 

ေစြခင်း၊ ေလ့လာေရးခရီး ေစလတ်ြခင်း၊ အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပဲွများ 

ကျင်းပြခင်း၊ အေတွအ့ကံု ဖလှယ်ြခင်း တုိြ့ပုလုပ် မည်။ 

- ရဲတပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၏ လူအ့ခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သိကာနှင့် 

ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်များ၊ ကေလးသူငယ်များဆုိင်ရာ ဥပေဒ 
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လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဆုိင်ရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာေပးမ 

များကုိ တပ်ဖဲွဝ့င်အဆင့်အတန်း အားလံုးအကား သက်ဆုိင်ရာ 

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖဲွအ့လုိက် ကျယ်ြပန ့စွ်ာ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနှင့် ဆက်စပ်သည့်ဌာနေပါင်းစံုပါဝင်ေသာ 

ရဲလုပ ် ငန်း အေထာက်အကူြပု အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွများကုိ တပ်ဖဲွ၊့ 

ဌာနများအလုိက် ကျယ်ြပန ့်စွာ ြပုလုပ်မည်။ 

- အိမ်ရာများတွင် အီလက်ထေရာနစ် ေစာင့်ကည့်ကိရိယာများ 

တပ်ဆင် အသံုးြပု၍ လံုြခုံ ေရးတိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဝင်များနှင့်ေပါင်းစပ်၍ ယာဉ်ရပ် 

နားရန် ေနရာများလံုြခုံ မ၊ အိမ်ရာများလံုြခုံ မအတွက် အေထာက် 

အကူြပု ဒီဇိုင်းများ ြပင်ဆင်တုိးြမှင့်ေပးမည်။ 

- တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်မည့် မို ြ့ပစီမံကိန်းများတွင် လုံြခုံမ 

နှင့်မခင်း ကိုတင်ကာကွယ်မ အေထာက်အကူြပု ဒီဇိုင်းပုံစံ 

များြပင်ဆင် တညေ်ဆာက်ေရးကုိ မို ့ြပေြမယာစီမံကိန်းများနှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ေခတ်မီအီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာပစည်းများ တပ်ဆင်သံုးစဲွ 

ေရး၊ ဖက်စ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီးေမးလ်၊ အငတ်ာနက် နက်ဝက်ခ ်

ထူေထာင်ြခင်း၊ အငတ်ာနက်ကွန်ယက်အတွင်းသုိ ့၀င်ေရာက်ြခငး်၊ 

ေခတ်မီအဆင့်ြမှင့်သုံး မခင်းေဖ ထုတ်ြခင်း (သိပံပစည်းများ)၊     

ကင်မရာ၊ ဗီွဒယုိီပစညး်နှင့် အသံဖမ်းစက်ပစည်းများ တပ်ဆင် 

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ရုံး/ဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအေဆာက်အဦများ ဌာနပိုင် 

ေြမ အမည်ေပါက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တယ်လီဖုန်း တပ်ဆင်သံုးစဲွ 

ြခင်း၊ လပ်စစ်မီး/ေရရရှိေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာေရးကိရိယာ 

များ ေထာက်ပ့ံြခငး်၊ ပရိေဘာဂနှင့် ရံုးသံုးပစည်းကိရိယာများ 

ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ ရဲ၀တ်တန်ဆာများ ထုတ်ေပးြခင်း၊ လကန်က် 
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ခဲယမ်းများ ြဖည့်တင်းေပးြခင်း၊ ယာဉ်များြပုြပင်မွမ်းမံြခင်းနှင့် 

အဆင့်ြမှင့်တပ်ဆင်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တပ်ဖဲွဝ့င်များအား စိတ်ဓါတ်ေရးရာ ြမင့်မားတက်ကေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ ဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ တပ်ဖွဲ န့ ှင် ့ ဦးစီးဌာန 

အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ေရး နိ ုင်ငံေတာ်၏ မူဝါဒနှင် ့ 

အညီ လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

ရဲတပ်ဖွဲ ၀့င် တစ်ဦးလင်ြပည်သူ(၅)ဦး စည်းရုံးေရး၊ ြပည်သူ 

အားကုိးယံုကည်ေသာ ရဲတပ်ဖဲွ ့ ြဖစ်ေပ လာေရး၊ ရဲနှင့်ြပည်သူ 

ခုိင်မာစွာေပါင်းစည်း၍ နုိင်ငံေတာ် ကာကွယ်ေရးအတွက် ကီးမား 

ေသာ အင်အားထုတစ်ရပ် ြဖစ်ေပ လာေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တပ်ဖဲွ၀့င်နှင့် မိသားစုများအား ပါတီနုိင်ငံေရးကင်းရှင်းေစေရး 

ထိန်းသိမ်း ကပ်မတ်မည။် 

- ဥပေဒချို းေဖါက်မမရိှေစေရး အသိပညာေပးရန်၊ အမိန်န့ှင့် 

ညန်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မိသားစစုညး်ကမး်ထိန်းသိမး်ေရး ေဆွးေနွးပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပ 

မည်။ 

- လူထုအားဥပေဒေဘာင်အတွင်း စည်းကမ်းနှင် ့အညီ ေနထိုင် 

တတ်ေစေရး ပညာေပးစည်းရံုးမည်။ 

-  ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး၊ လူကုန်ကူး 

မ တားဆီးနိှမ်နင်းေရး၊   မူးယစ်ေဆးဝါး အနရာယ် တားဆီး 

ကာကွယ်ေရးတုိန့ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲ 

များကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖဲွမ့ျားနှင့် နယ်ေြမခံရဲတပ်ဖဲွမ့ျား၊ 

ကုန်းလမ်းပုိေ့ဆာင်ေရး ညန်ကားမ ဦးစီးဌာန၊  ယာဉ်လုပ်ငန်း 

အဖဲွအ့စည်းများ၊  အသင်းအဖဲွအ့စည်းများနှင့်အတူ လူထုအတင်ွး 

ကျယ်ြပန ့်စွာထုိးေဖာက်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ကျန်းမာေရး အသိပညာေပးေခါင်းစဉ်နှင့် ဘာသာရပ်များကုိ 

ေဆွးေနွးပဲွ၌ ထည့်သွင်းရန်၊ ရဲတပ်ဖွဲ ၀့င်နှင် ့ မိသားစုများ 



  
151 

  
 

အတွက် ေဆးရုံ/ေဆးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးရန၊် ေဝးလံ 

ေခါင်းပါးေသာ ေဒသရှိ တပ်ဖွဲ ဝ့င ် မိသားစုများအတွက် ေဆးဝါး 

ေထာက်ပံ့မများကို တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ြပင်ပကျန်းမာေရး 

အသိပညာေပးေရး အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

- တပ်ဖဲွဝ့င်မိသားစုများ၏ ပညာရည်ထူးခန်ထက်ြမက် လာေစေရး 

ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရန်၊ တပ်ဖွဲ ဝ့င်နှင့် မိသားစုဝင်များအား 

နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပညာရည် ြမင့်မားလာေစေရး ေဆာင်ရွက် 

ရန်၊ နွမ်းပါးသည့် တပ်ဖွဲ ဝ့င်မိသားစုများအား ရဲေဘာ်စိတ်ြဖင့် 

အဖက်ဖက်မှ ဝုိငး်၀န်းပ့ံပုိး ေစာင့်ေရှာက်ရန်၊ မိသားစုများအား 

လူမေရး၊ဘာသာေရးကိစများတွင် ပူးေပါင်းပါ၀င် ေဆာင်ရွက် 

ေစရန်၊ မိသားစုများစိတ်ဓါတ်ြမင့်မားေစရန် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲများ၊ 

အသိပညာေပး လုပင်န်းများ စီမံချက်ချမှတ် ေဆာင်ရွက်မည။် 

- ြပည်ထဲေရး၀န်ကီးဌာနမှ အရာရိှကီးများ စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ေရး 

သင်တန်း၊ ခရုိင်ရဲတပ်ဖွဲ မ့ှူ းသင်တန်း၊ မို န့ယ် ရဲတပ်ဖွဲ မှ့ူး 

သင်တန်း၊ စခန်းမှူး သင်တန်း၊ တုိက်ပဲွ၀င် စည်းရံုးေရး (အရာရိှ) 

သင်တန်း၊ စံုေထာက် (အရာရိှ) သင်တန်းများ၊ မူးယစ်(အရာရှိ) 

သင်တန်းများ၊ အမစစ်(အရာရှိ) သင်တန်းများ၊ နယ်ထိန်း 

(အရာရှိ)သင်တန်းများ၊ လံုြခုံ ေရးနှင့် ေထာက်လှမ်းေရး (အရာရှိ) 

သင်တန်း၊ လံုြခုံ ေရးနှင့် ေထာက်လှမ်းေရး (အြခားအဆင့်) 

သင်တန်း၊ သုိငး်သင်တန်းများ (အမျိုးသား)၊ သိုင်း သငတ်န်းများ 

(အမျိုးသမီး)၊ အထူးစစ်ေကာေရး (အရာရှိ)သင်တန်း၊ ကမာ 

လှည့်ခရီးသည် လုံြခုံ ေစာင့်ေရှာက်ေရးသင်တန်း၊ နည်းပညာ 

အရာရှိ မွမး်မံသင်တန်း၊ ကမ်းကျင်သူများမွမး်မံသင်တန်း၊ 

နည်းြပ မွမ်းမံသင်တန်း၊ တုိက်ပွဲ၀င်မွမ်းမံသင်တန်း၊ အရာခံ/ 

အကပ်ကီးသင်တန်း၊ အကပ်ငယ်သင်တနး်၊ တုိက်စညး် အကပ်/ 
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တပ်သားသင်တန်း၊  အရာရိှ(ဒုရဲအုပ်ေလာင်း)သင်တန်း၊ ရဲတပ်သား 

သစ် သင်တန်းများ ဖွင့်မည်။ 

- ြပည်သူတုိ၏့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို လုံြခုံ ေအာင ်ကာကွယ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မို ၊့ ရပ်ကွက်များအတွငး်လုံြခံု ေရးနှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြပည်သူလူထုနှင့် ပူးေပါင်း၍ ရဲလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည်သူ 

လူထုအတွင်း မခင်းနှင့်ဥပေဒဗဟုသုတများ ကျယ်ြပန ့စွ်ာေရာက်ရိှေရး 

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ တုိးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြပည်သူလူထု ပူးေပါင်းပါ၀င်ေသာ ရဲလုပ်ငန်းစနစ် ပီြပင်စွာ 

ြဖစ်ေပ လာေစေရး၊ ကျယ်ြပန်စ့ွာ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် နယ်ေြမ 

ရဲခစန်းအလိုက် ရဲနှင့်ြပည်သူ ဆက်ဆံမ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစေရး 

အတွက် ရပ်မိရပဖ်များအားရဲစခန်း တာ၀န်ရိှသူများမှ ပိုမိုေတွဆ့ုံ 

ေဆွးေနးွမည်။       

(ဂဂ) အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

- အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံေတာ် လုံြခုံေရး 

ကို အဓိက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရသည့် ဌာန မဟုတ်ေသာ်လည်း 

နယ်ေြမေဒသအသီးသီးတွင် မိုန့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊ ခရုိင် 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း 

(တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ၏့ အတွင်းေရးမှူ း) 

တာဝန်များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရေသာ အုပ်ချုပ်ေရး 

ဝန်ထမ်းများြဖစ်ေသာေကာင့် နယ်ေြမလံုြခုံ ေရးနှင့် တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရး ကိစများတွင် မိမိတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရေသာ နယ်ေြမ 

အတွင်း လုံြခံု ေရးဆုိင်ရာ စီမံချက်များေရးဆဲွ၍ သက်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ေပါင်းစပ်ညိှနင်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-  ငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်နှင့် ငမ်ိးချမ်းစွာစီ တန်းလှည့်လည်ခွင့် 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့် နည်းဥပေဒများအရ စီတန်းလှည့်လည်  
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ခွင့်ြပုမိန ့်ကို  သက်ဆိုင်ရာ  မို န့ယ်ရဲတပ်ဖဲွ မ့ှူ းက ထုတ်ေပးရာ 

တွင် မို န့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ထုတ်ေပး 

ြခင်း၊ ြငင်းဆန်ြခင်း ြပုရသြဖင့ ် အတည်ြပုခွင့ ် ြပုရာတွင် 

နိုင်ငံေတာ်လံုြခံု ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ရပ်ရွာေအးချမ်း 

သာယာေရးတိုအ့ေပ  ဆင်ြခင် သံုးသပ်၍ အတည်ြပုေပးြခင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ထုိအ့ြပင် ြပစ်မဆုိင်ရာကျင့်ထံုးဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၄ အရ 

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနှင့် စည်းကမ်းေသဝပ်တည် ငိမ်ေရး 

ပျက်ြပားေစမည့် လုပ်ရပ်များအား တားြမစ်သည့် အမိန ့ကုိ် 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွ၏့ သေဘာတူညီ 

ချက်ြဖင့် မိုန့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးက ထုတ်ြပန်ရပါသည်။ ပုဒ်မ ၁၂၇၊ 

၁၂၈ တုိအ့ရ ဥပေဒနှင့် ဆန ့က်ျင်ေသာ အစုအေဝးကုိ လူစုခဲွရန် 

အမိန ့ေ်ပးြခင်း၊ ယင်းသုိ ့ အမိန ့ေ်ပးေသာ်လည်း လူစုခဲွမည့် 

အေြခအေနမရိှလင် လူစုခွဲေရးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပါဝင်သူများအား 

တရားဥပေဒအရ အေရးယူနုိင်ရန်ဖမ်းဆီးေရးအတွက် ြဖစ်ေစ၊ 

ရဲတပ်ဖွဲ အ့င်အားကို အသုံးြပုေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယင်းသို ့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လူစုခွဲ၍မရနိုင်လင် တပ်မေတာ်အင်အားကို 

ေတာင်းခံ၍ လူစုခွဲြခင်းကို တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ  ့

၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အုပ်ချုပ်ေရးမှူး အဆင့်ဆင့်မှ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အပ်နှင်းထားပါသည်။ အဆိုပါအမိန ့်များ 

ထုတ်ြပန်ရာတွင်လည်း တည်ဆဲဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- နယ်စပ်ေဒသများမှတစ်ဆင့် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများသုိ ့ တရားမဝင် 

ကုန်ပစည်းများ သယ်ေဆာင်ြခင်း၊ လူကုန်ကူးြခင်း၊ မူးယစ် 

ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်ြခင်းတို  ့  ပေပျာက်ေစရန် ဌာနဆုိင်ရာများ၊ 

အမျိုးသမီးေရးရာအဖဲွ ၊့ ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ  ့ စသည်တို ြ့ဖင့ ် 
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ေပါင်းစပ်၍ ပူးေပါင်း အဖွဲ မ့ျားတွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

- အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ရံုးချုပ်(၁)ရံုး၊ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်ရံုး (၁၄)ရံုး၊ ေနြပည်ေတာ် (၁)ရံုး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် 

ခွင့်ရ တုိင်း (၁)ရံုး၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ေဒသရုံး(၅)ရံုး၊ 

ခရိုင်ရုံး(၇၂)ရံုး၊ မို န့ယ်ရံုး (၃၃၀)ရံုး၊ မို န့ယ်ခွဲရံုး (၈၄)ရုံးတိုြ့ဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။ ဌာန၏လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ေရး 

ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓာတ် တိုးတက် ြမင့်မားေရးတိုသ့ည် အုပ်ချုပ်မ 

စနစ ်  မှန်ကန်ေရးအေပ တွင် မူတည်ေနပါသည်။ အုပ်ချုပ်မစနစ် 

မှန်ကန်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွကသွ်ားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများခန ့ထ်ားြခင်း၊ ရာထူးတိုးြမှင့်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

မူဝါဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အရည်အချင်းရိှသူများကုိ 

သာခန ့ထ်ားြခင်း၊ ရာထူးတုိးေပးြခင်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည။် 

- ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်များ၊ ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  ရန်ပု ံေငွ သုံးစွဲြခင်းတိုတ့ွင် ဥပေဒ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့ ်အညီ ြဖစ်ေစရန် အဆင့်ဆင့်ေသာ စီမံ 

ခန ့ခဲွ်ေရး ေကာ်မတီများ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့်သာ ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

- နယ်စပ်ေဒသ ပုံမှန်အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်ထူေထာင်ေရး ကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီတွင် ဌာနအေနြဖင့် အဓိကေဆာင်ရွက်ရေသာေကာင့် 

မို န့ယ်ခွဲများ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ မို န့ယ်ခွဲများတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ေနေသာ ဝန်ကီးဌာန (၁၁)ခုတုိအ့ား ကီးကပ်၍ လုပ်ငန်း 

များလညပ်တ်ရနတုိ်ကုိ့ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ဌာနမှ ကျင့်သံုးေသာဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ကိုလည်း ေခတ်ကာလနှင့်ကုိက်ညီေအာင်  ြပင်ဆင်ေရးဆွဲသွားပါ 

မည်။ 
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- ရပ်ကွက်သုိမ့ဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကုိ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချကြ်ဖင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်။ ၁ ြဖင့် ၂၄-၂-၂၀၁၂ 

ရက်ေနတွ့င် ြပဌာန်းခဲ့ ပီး ယင်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၆(ခ)တွင် 

ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ရပ်ကွက် သုိမ့ဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒကုိ ြပည်ထေဲရးဝန်ကးီဌာနမှ    

၆-၇-၂၀၁၂ ရက်စွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့ ပီး ယငး်ဥပေဒနှင့် နည်းဥပေဒ 

များကို ကျင့်သံုး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်/ ခရိုင်/ မို န့ယ်/ မို န့ယ်ခွဲအုပ်ချုပ် 

ေရးမှူးရံုးများ၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်နုိင်ေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်လျက်ရိှ 

ေသာ အေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ရံုးချု ပ်ဖဲွစ့ည်းပံုအြပင် 

နုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းနှင့် ထိေတွဆ့က်ဆံနိုင်ေရးအတွက် 

နိုင်ငံတကာေရးရာ ဌာနကို အသစ်ဖွဲ စ့ည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဟိုပန်ခရိုင်၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ဟားခါးခရုိင်၊ ေြမာက်ဦးခရိုင်၊ 

ဒကိဏခရိုင်နှင့် ဥတရခရိုင်တိုအ့ား အသစ်ဖွဲ စ့ည်းြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စရံုီးတွင် ဒုတိယညန်ကားေရးမှ းူချုပ်(၁)ဦး၊ 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး 

(၂)ဦး၊ ဦးစီးအရာရိှ(၂)ဦး၊ စုစုေပါင်း အရာထမ်း (၆)ဦး၊ အမထမ်း 

(၉၆)ဦး ထပ်မံတိုးချဲ ခ့ွင့ ်ြပုမိန ့် ရရှိခဲ ့ပါသည်။ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၏ လက်ရိှ ဖဲွစ့ည်းပံုအင်အားမှာ အရာထမ်း (၁၆)ဦး၊ 

အမထမ်း (၁၈၈)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၂၀၄)ဦး ြဖစ်လာပါမည်။ 

- အုပ်ချုပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှ ိ 

ေသာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးများရှိ 

အုပ်ချု ပ် ေရးမှူးများကုိ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အုပ်ချု ပ်ေရးမှူး 

လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ ၏့ 
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အတွင်းေရးမှ းူ လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိလည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်၏ 

ရံုးလုပ်ငန်း တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း၊ တာဝန်ေပး ေဆာင်ရွက် 

ေစရာတွင် မူလအေထွေထွ အုပ်ချု ပ်ေရးဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းတာဝန် 

များအြပင် အစုိးရအဖဲွနှ့င့် လတ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်းများကုိပါ 

ပုိမုိထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချု ပ်ရာထူး အဆင့်သုိ ့ တုိးြမှင့်ခန ့် ထားပီး 

ဒုတိယတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း ရာထူးကုိ 

ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်ြဖင့် တိုးချဲ ခ့န ့အ်ပ် တာဝန်ေပးြခင်း 

များကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များရိှ  ခရိုင်အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း  ရုံးများကို 

အဆင့်ခွဲြခားြခင်းမြပုဘဲ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း ရာထူးများကုိ 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယ 

ခရုိင်အုပ်ချု ပ်ေရးမှူး ရာထူးအား လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး 

အဆင့်အြဖစ် လည်းေကာင်း တုိးြမှင့်ဖဲွစ့ည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည။် 

- မိုန့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးများအား ယခင်ဦးစီးအရာရိှ အဆင့်မှ 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်သုိ ့ တိုးြမှင့်ခန ့်ထားြခင်း 

များကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ထို ြ့ပင် မို န့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးများတွင်လည်း ဒုတိယ 

မို န့ယ် အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရာထူးအား ယခင် ဒုတိယဦးစီးမှူး 

အဆင့်မှ ဦးစီးအရာရိှအဆင့်သုိ ့ တိုးြမှင့် ခန ့ထ်ားြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းရည် တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး 

အတွက် အုပ်ချုပ်ေရးပညာ ဖွံ ့ဖိုးမသင်တန်းေကျာင်းကို 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန (ရံုးချုပ်)၏ ဖွဲ စ့ည်းပုံတွင် ဌာန 

တစ်ခုအြဖစ် တုိးချဲ ြ့ပင်ဆင် ဖွဲ စ့ည်းပါမည်။ 

- နယ်ေြမေဒသ  လိုအပ်ချက်များအရ ထိေရာက်ေသာ  အုပ်ချုပ်မ 

စနစ် ရရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ရှမ်းြပည်နယ် အတွင်း 
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လားရးနှင့် ကျို င်းတံုတိုတွ့င် ဒုတိယ ြပည်နယ်အုပ်ချု ပ်ေရးမှူးရံုး 

အဆင့် တုိးချဲဖဲွ့စ့ည်း ပီး ဒုတိယ ြပည်နယ် အုပ်ချုပ်ေရးမှူ းများကို  

ညန်ကားေရးမှူ း အဆင့်တုိးြမင့်ှ ခန ့အ်ပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

 - ေကျးရွာအုပ်စုများအား မို န့ယ်ခဲွအဆင့်သုိ ့   တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင်ချင်းြပည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရုိင်၊ ပလက်ဝ မို န့ယ်အတွင်း 

ဆမီးေကျးရွာအုပ်စုအား ဆမီး မိုန့ယ်ခဲွအြဖစ်သုိ ့ လည်းေကာင်း၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ ခနီးခရုိင်၊ ေလရှီး မို န့ယ်အတွင်း ဆွမရာ 

ေကျးရွာအုပ်စုအား ဆွမရာမိုန့ယ်ခဲွ အြဖစ်သုိလ့ည်းေကာင်း အဆင့် 

တိုးြမှင့် ဖဲွ စ့ညး်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 - ရပ်ကွက်/ေကျးရွာ အုပ်စုများအား မိုအ့ဆင့်သုိ ့တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် ဟသာတခရုိင်အတွင်း ဘတ်ရဲေကျးရွာအုပ်စုအား ဘတ်ရဲ မို  ့

အြဖစ်သုိ ့ လည်းေကာင်း၊ ပုသိမခ်ရုိင်၊ ကျုံ ေပျာ် မို န့ယ်အတွင်း 

အေထာင်ေကျးရွာအုပ်စုအား အေထာင် မိုအ့ြဖစ်သုိ ့ အဆင့် 

တိုးြမှင့် ဖဲွ စ့ညး်ြခငး်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 - ြပည်နယ်ဒုတိယ အေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရး ဦးစီးဌာနရံုး (လားရး)နှင့် 

ြပည်နယ် ဒုတိယအေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရး ဦးစီးဌာနရံုး(ကျို င်းတံု) 

တို၏့ ဖွဲ စ့ည်းပံုမှာ အရာထမး် (၅)ဦး၊ အမထမ်း (၃၆)ဦး၊ 

စုစုေပါင်း (၄၁)ဦးြဖင့် တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းခွင့် ရရှိေရးအတွက် 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသုိ့ ့အမှာစာ တင်ြပပါမည်။ 

- ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီး 

ဌာနမှူး ေနရာတွင်  ဒုတိယညန်ကားေရးမှ းူ ရာထူးအဆင့်သုိ ့တုိးြမှင့် 

ခန ့ထ်ား ခွင့်ြပုေရးအတွက် အရာထမ်း(၅)ဦး ဖဲွစ့ည်းပံု ရရိှေရး 

အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဖဲွစ့ည်းပံု စိစစ်ေရးအဖဲွသုိ့ ့တင်ြပထားပါမည်။ 

 - ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း အေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရး ဦးစီးဌာနမှူး 

ေနရာတွင် ညန်ကားေရးမှူးရာထူးအဆင့်သုိ ့ တုိးြမှင့်ခန ့ထ်ား 
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ခွင့်ြပုေရးအတွက် အရာထမ်း(၁)ဦး ဖဲွစ့ည်းပံုရရိှေရးအတွက် 

စီမံကိန်းနှင့် ဖဲွစ့ည်းပံု စိစစေ်ရးအဖဲွ သုိ့ ့တင်ြပထားပါသည်။ 

- ေနြပည်ေတာ်ခရုိင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီးဌာနရံုးနှင့် 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီးဌာနရံုးတုိ၏့ 

ဝန်ထမ်းဖဲွ စ့ည်းပုံ အငအ်ားကို အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းဖဲွ စ့ည်းပုံ အငအ်ားမှ ေလာ့ချပါမည်။ 

- နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ေဘာင်တန်းနိုင်ေရးအတွက်  အဂလိပ်စာ 

နှင့် သတင်းနှင့် အချက်အလက်နည်း ပညာများတွင် ဝန်ထမ်း 

များ ကမ်းကျင်မရှိလာေစေရး၊ ဌာနတွင်းသင်တန်များ ဖွင့်လှစ် 

ြခင်း၊ အြခားဝန်ကီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ေသာသင်တန်းများသို ့

ေစလတ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းရိှ ပုဂလိကသင်တန်းများသုိ ့ ေစလတ် 

ြခင်း၊ ြပည်ပနိုင်ငံများသို ့ ေစလတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါ  

မည်။ 

- မိမိဌာန လုပ်ငန်းများ ကမ်းကျင်ေစေရးအတွက် ဌာနတွင်းတွင် 

လပ်ုငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း၊ စွမ်းရည်ြမှင့်သင်တန်းများ ဖင့်ွလှစ် 

ေပးြခင်း၊ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပဲွများ ြပုလုပ်၍ အေတွအ့ကုံ  

ဖလှယ်ြခင်း၊ (၆)လ တစ်ကိမအ်ရည်အချင်းစစ် စာေမးပဲွများ 

ြပုလုပ်ြခင်းတိုက့ို ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ထူးခ န် ဝန်ထမ်းများအား ဆုချီးြမှင့်ြခင်းြဖင့် လုပ်ရည်ကုိင်ရည် 

ြမင့်မားလာ ေအာင်ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေရးအတွက် ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးသည့် အုပ်ချု ပ်ေရး ပညာဖွံ ဖ့ို းမ သင်တနး်ေကျာင်း 

အား လုိအပ်မည့် အုပ်ချုပ်မဆုိငရ်ာ ြပုြပင် ေြပာငး်လဲမများ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နည်းြပများအား သင်ကားေပးရမည့် ဘာသာရပ် 

အလုိက် ကမ်းကျင်မရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေခတ်မီ သင်ရုိး 

ညန်းတမ်းများ ေရးဆဲွသင်ကားြခင်း၊ အေဆာက်အဦနှင့် အေြခခံ 

လုိအပ်ချက်များ၊ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း 
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တုိကုိ့ ေဆာင်ရွက် ပီး သင်တန်းေကျာင်း၏ အဆင့်ကုိ ြမှင့်တင် 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးအဆင့် တုိးြမှင့်ေပးရာတွင် ရာထူးအဆင့် 

အလုိက် တက်ေရာက် ပီးစီးရမည့်သင်တန်း အမျို းအစားများကို 

သတ်မှတ်ထားရိှရာ သင်တန်းဆင်း အရည်အချင်းကုိလည်း  

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းများေဆာင်ရွက်မည်။ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် ရံုးချုပ်(၁)ရံုး၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ရံုး(၁၄) 

ရံုး၊ ေနြပည်ေတာ် (၁)ရံုး၊ ကုိယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ခွင့်ရတိုင်း (၁)ရံုး၊ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ေဒသရံုး (၅)ရံုး၊ ခရုိင်ရုံး(၇၂)ရံုး၊ မို န့ယ် 

ရံုး (၃၃၀)ရံုး၊ မို န့ယ်ခဲွရံုး (၈၄)ရံုးတုိြ့ဖင့် ဖဲွစ့ည်းထားပါသည်။ 

ဌာန၏လုပ်ငန်းများအတွက် ေအာင်ြမင်ေရး ဝန်ထမ်းများစိတ်ဓာတ် 

တိုးတက် ြမင့်မားေရးတိုသ့ည် အုပ်ချုပ်မစနစ် မှန်ကန်ေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အုပ်ချုပ်ေရးအရာရှိများကို ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရာတွင် ကနဦး 

သင်တန်းေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်လက်ေတွ ့ ေလ့ကျင့်ေပးြခင်း၊ 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အမတဲွများကို ကည့်ရြခင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

စာေမးပွဲများ ေြဖဆိုေစြခင်းတိုရ့ှ ိခဲ ့ရာ ယင်းအတုိင်းပင် ေလ့ကျင့် 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ဌာနတွင်း ဝနထ်မ်းများအား ဉာဏ်သစေ်လာင်းသည့် အေနြဖင့် 

ဌာနတွင်း ေဆွးေနွးပဲွများ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပွဲ 

များ၊ ေလ့လာေရးခရီးများ ေစလတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက် 

သာွးပါမည်။ 

- ြပည်သူများနှင့်  တုိက်ရုိက်ဆက်ဆံရေသာ ေအာက်ေြခဝန်ထမ်း 

များနှင့် ၎င်းတုိကုိ့ ကီးကပ်အုပ်ချု ပ်ရေသာ အရာထမ်းများ၏ 

ယံုကည်ချက်၊ ခံယူချက် မှန်ကန်ေစေရး  ပျို းေထာင်ေပးပါမည်။ 

- တာဝန်ယူ တာဝန်ခံသည့် အေလ့အကျင့်ကုိ ပျို းေထာင်ေပးပါမည်။ 
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- မိမိတာဝန်ယူရေသာ လုပ်ငန်းနှင့်ဌာနကုိ တန်ဖုိးထားသည့်စိတ် 

ြဖစ်ေပ လာေစရန်အတွက် ေဆွးေနွးပညာေပးြခင်းများကုိ ြပုလုပ် 

သွားပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မအေပ  အသိအမှတ်ြပု၍ 

ဆုေပး၊ ဒဏ်ေပးစနစ် ကျင့်သံုးပါမည်။ 

 - ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည် ြမင့်မားေစရန်အတက်ွ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ေလ့ကျင့်ေရးကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီး 

ဌာန၊ အုပ်ချု ပ်ေရးပညာ ဖံွ ဖိ့ုးမသငတ်န်းေကျာင်းကုိ ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင် (၇)ရက်ေန၌့ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေနတွ့င် ေလ့ကျင့်ေရးနှင့် သုေတသန 

ဌာနလည်း တုိးချဲဖဲွ့စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ ေလ့ကျင့်ေရး စီမံချက်များ 

ေရးဆဲွ ပးီ ရာထူးအဆင့်အလိုက် သင်တန်းများ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ဖွင့်လှစ်/ေစလတ်ပါမည်။ 

- စီမံ(၁) လုပ်ငန်းခွင် ဝင်သင်တန်း၊ စီမံ(၂)သင်တန်း၊ စီမံ(၂) 

မွမ်းမံသင်တန်း၊ စီမံ(၄) သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ 

- အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန ့ခ်ွဲမသင်တန်း၊ 

အရာထမ်းငယ် အေြခခံသင်တန်း၊ အရာထမ်းေလာင်း သင်တန်း၊ 

အရာထမ်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ 

- စာေရးဝန်ထမ်း အေြခခံသငတ်န်း၊ စာေရးဝန်ထမ်း ကီးကပ်မ 

တန်းြမှင့်သင်တန်း၊ အြခားသင်တန်းများဖင့်ွလှစြ်ခင်း၊ ြပည်တင်ွး 

အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပဲွနှင့့် အြခားဝန်ကီးဌာနမ ှ ဖွင့်လှစ်သည့် 

သင်တန်းများ၊ ြပည်ပနုိင်ငံသင်တန်း၊ ေဆွးေနွးပဲွ၊ ေလ့လာေရး 

များ ေစလတ်ပါမည်။ 

- စီမံ(၁) လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း၊  စီမံ(၂) သင်တန်း၊ စီမံ(၂) သင ်

လုပ်ငန်းစွမ်းရည်ြမင့််ှသင်တန်း၊ စီမံ(၄)သငတ်န်း၊ ဒုတိယခရုိင် 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း စီမံ(၄) သင်တန်း၊ ဒုတိယမိုန့ယ် 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း စမံီ(၂)သင်တန်း၊ နည်းြပသင်တန်း၊ အဂလိပ်စာ 
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အေြခခံသငတ်န်း၊ ကွန်ပျူတာ အေြခခံသငတ်န်း၊ အစိးုရဌာန 

အချင်းချင်းလုပ်ငန်း ကိစရပ်များကို အွန်လုိင်းမှ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- မို န့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးများသည် မိမိတာဝန်ယူ ေဆာငရွ်က် 

ရသည့် နယ်ေြမအတွင်း အများြပည်သူအတွက် အဓိက လိုအပ ်

သည့် ေကျးလက် ေဒသဖွံ ဖ့ို းေရး လုပ်ငန်းများကုိ ေရွးချယ်၍ 

တင်ြပေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

 - ရန်ပံုေငွခွင့်ြပုချက်ရရိှ ပီးေသာ လုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ချိန် 

အမီ ရာနန်းြပည့် ပီးစီးရန ်လုပ်ထံုးလုပန်ည်းနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် 

သာွးပါမည်။ 

 - ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများြပညသ်ူ 

အကျို းကိုမထိခိုက်ေစေရး တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီေဆာင်ရွက် 

သာွးပါမည်။ 

- နိုင်ငံေတာ်စီမံကိန်းဝင် ေဒသဖံွ ဖ့ို းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်ေရးအတွက် ဌာနဆုိင်ရာများနှင့် 

ေပါင်းစပ် ညိှနင်း ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ြပည်တွင်းြပည်ပ အေထာက်အပ့ံများြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ 

လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အများြပညသူ် အြပည့်အဝ အကျိုးခံစား 

ခွင့် ရရှိေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- အေြခခံအုပ်ချုပ်ေရး အဖဲွအ့စည်းြဖစ်သည့် ရပ်ကွက်/ေကျးရာွ 

အုပ်စ ု အုပ်ချုပ်ေရးမှူးနှင့် စာေရးဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည် 

ြမင့်မားေရး၊ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မူေဘာင်အတင်ွး 

မှ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး၊ မို န့ယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးမှ အနီးကပ် 

ကီးကပ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဃဃ) အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန   

- ြပည်တွင်း၌ ပျံသနး်လျက်ရိှသည့် ေလယာဉ်ခရီးစဉ်များတွင် 

မသမာသူများက ေလယာဉ် အပုိင်စီးြခင်း၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း 
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တိုမ့ ှကာကွယ်ရန်၊ ေလဆိပ် လံုြခုံ ေရးနှင့် ေလေကာင်းြဖင့် ဥပေဒ 

အရ တားဆီးထားသည့် ပစည်းများကုိ ခိုးဝှက်သယ်ယူမ မြပုနိုင ်

ရန်အတွက် အြခားအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း ကာကွယ်ြခင်း 

များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ေရေကာင်း၊ ကုန်းေကာင်းမှယာဉ်များြဖင့် ေဖာက်ခွဲ ဖျက်ဆီးေရး 

ကိရိ ယာများ၊ လက်နက်များနှင့် ဥပေဒအရတားဆီးထားသည့် 

ပစည်းများ ခုိးဝှက် သယ်ယူမ မြပုနိုင်ရန်အတွက် အြခား 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း ကာကွယ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

- ေကျာက်မျက်ရတနာြပပဲွ အပါအဝင် နိုင်ငံေတာ်အဆင့် ပဲွေတာ် 

များ  ြပုလုပ်သည့်အခါများတွင် အြခားအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ေထာက်လှမ်းေရး အကာအကွယ်ြပုလုပ်ေပးြခင်း 

များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- နိုင်ငံေတာ်လုံြခုံေရးအတွက် ေြမေပ ေြမေအာက် အဖျက် 

သမားများနှင့် ဆန်က့ျင်ဘက်အင်အားစုများ၏ လပ်ရှားမ 

သတင်း များကို စုေဆာင်း တငြ်ပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အေရး ကီးပုဂိုလ် လံုြခံု ေရးကိစများကုိ အြခားအဖွဲ အ့စည်းဝင် 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတွင် လက်ရိှဖဲွစ့ည်းပံုအရ 

အရာထမ်း(၂၀၂) ဦး အမထမ်း(၁၅၂၉)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၇၃၁) 

ဦးြဖင့် တာဝန်များ ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိ ပးီ ရာထူးအဆင့် 

အလုိက် အဆင့်ဆင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့ ် ဖွဲ စ့ည်းေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

- အုပ်ချုပ်မယနရား ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် နိုင်ငံေတာ်မှ 

ချမှတ်ထားသည့် ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးစနစ် 

ြဖစ်ေရးနှင် ့ သန် ရ့ှင်းေသာ အစိုးရ ြဖစ်ေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ အုပ်ချုပ်ေရးနှင် ့ တရားဥပေဒ 
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စိုးမိ ုးေရးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအား အုပ်ချုပ်မစနစ် တည့်မတ် 

မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်ြဖစ်ေရးနှင့် 

သန်ရှ့င်းေသာ အစုိးရတုိြ့ဖစ်ေပ လာေစရန် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ 

များကို ကင်းရှင်းေအာင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး ြပညသူ်များ၏ 

အကူအညီကို ရယူေဆာင်ရွက်သွားရန် အထူးလုိအပ်ပါသည်။ 

ြပည်သူများ အေနြဖင့် အစုိးရရံုး ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်ဆံ 

ကရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ရံုးဌာန ဝန်ထမ်းများ အေနြဖင့်လည်း 

ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း၊ ဌာနအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆက်ဆံက 

ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ လုပင်န်း အဆငေ်ြပ ေချာေမွ ေ့စေရး 

အတွက် ေငွေကး(သုိမ့ဟုတ်)ပစည်း ေတာငး်ဆို ေပးကမ်းေနက 

ရြခင်းများ ရိှေနေသးပါသည်။ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမသည် 

စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့် ဒီမုိကေရစီနုိင်ငံေတာ် တည်ေဆာက်ေရးတွင် 

လက်ခံ၍မရနုိင်သည့် ဆုိးရွားေသာ အကျင့်စရုိက်ြဖစ်သည့်အြပင် 

တုိင်းြပည်နှင့် လူမျို းဂုဏ်သိကာကုိပါ ထိခုိက်ေစသည့်အတွက် 

ဝန်ကီးဌာန၏ ဦးေဆာင်မြဖင့် အဓိကထိေရာက်စွာ တိုက်ဖျက် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

- နိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် တည်ဆဲြဖစ်သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်အဂတိ 

လိုက်စားမ တားြမစ်ေရးအက်ဥပေဒကုိ ေခတ်ကာလနှင့် 

လိုက်ေလျာညီေထွရှိ ပီး နုိင်ငတံကာ စံနန်းများနှင့် ကုိက်ညီသည့် 

အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒအြဖစ် လက်ရိှ လတ်ေတာ် 

တွင် အသစ်ြပင်ဆင် ေရးဆဲွလျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ လာဘ်ေပး 

လာဘ်ယူမများအား  ထိေရာက်စွာ  အေရးယူ ေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြပည်သူများအေနြဖင့် တိုင်ကားလိုသည့် အေကာင်းအရာများကုိ 

အေထာက်အထား အချက်အလက် ြပည်စုံစွာြဖင့် တိကျမှန်ကန် 

စွာေဖာ်ြပ ပီး အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား 
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ေရးမှူးချုပ်နှင့် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ရံုး၊ ရုံးအဖွဲ မှ့ူးတုိထံ့သို ့ ဆက်သွယ်တိုင်ကားနိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပ 

ထားသည့် သတင်းထုတ်ြပန် ေကညာချက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 

နုိဝင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေနထု့တ် နုိင်ငံပုိင် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ 

အတိအလင်း ေဖာ်ြပခ့ဲ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

- စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အပီးြပန်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် 

ေလ့လာရန် နုိင်ငံြခားသုိ ့သွားေရာက်မည့်သူများ၏ ေနာက်ေကာင်း 

စိစစ်ြခင်း၊ အစုိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများတွင် ခန်ထ့ားမည့်ပုဂိုလ်များ 

၏ ေနာက်ေကာင်းစိစစ်ြခင်း၊ စာေပပံုနိှပ် ထုတ်ေဝခွင့် ေလာက်ထား 

သူများ၏ ေနာက်ေကာင်းစိစစ်ြခင်း၊ သံဃာေတာ်များ ဘွဲတ့ံဆိပ် 

ေတာ် ဆက်ကပ်ေရး၊ လူပုဂိုလ်များ ဘဲွထူ့းဂုဏ်ထူး ချီးြမှင့်အပ်နှင်း 

ေရး စိစစ်ြခင်းကိစများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အေမရိကန်ေဒ လာေငွ၊ ယူရုိေငွေကး လဲလှယ်သံုးစဲွမများနှင့် 

ပတ်သက်၍ ေနစ့ဉ် ြဖစ်ေပ ေနေသာ ေငေွကး လဲလှယ်မ ေစျးနန်း 

များ၊ ေနစ့ဉ်ြဖစ်ေပ ေနေသာ ေရ၊ ေရန၊ံ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆတုိီ၏့ 

ေနစ့ဉ် ေပါက်ေဈးနန်းများကို ေလ့လာစုံစမ်း တင်ြပြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ေငွေရးေကးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်တွင်းြပည်ပတရားမဝင် ေငွလဲ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေငွေရးေကးေရး အက်ဥပေဒ 

အရ အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- လက်ရိှ သံုးစဲွလျက်ရိှေသာ ြပည်တွင်းသံုးေငွနှင့် ြပည်ပေငွေကးများ 

အတုြပ ြုခင်း၊ လက်ဝယထ်ားြခင်း၊ ကုိင်တွယ် အသံုးြပုြခင်းကိစ 

များ သတင်းေပ ေပါက်ပါက ြပစ်မကျူးလွန်သမူျားနှင့် ပါဝင ်

ပတ်သက်သူများကို တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ စံုစမ်းေဖာ်ထုတ် 

အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- စီးပွားေရးအမည်ခံ အသင်းအဖဲွမ့ျားအေနြဖင့် ဗဟုိဘဏ်၏ 

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ အစုရှယ်ယာများေခ ယူြခင်း၊ လုပ်ငန်းများ 
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အေကာင်းြပ၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သက်မှတ်ထားေသာ အတုိးနန်း 

ထက် ေကျာ်လွန်စာွ အကျို းအြမတ်များကို မက်လံုးေပး တရား 

မဝင ်ခွဲေဝေပးြခင်း ကိစရပ်များအား ဗဟိုဘဏ်၏ ဥပေဒနှင့်အညီ 

အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် ရရိှသည့်ေငွေကးများကုိ 

လဲေြပာင်းြခင်း၊ မေရေ့ြပာင်းနုိင်ေသာပစည်းများ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 

ြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်းစသည့် ေငွေကးမသမာမများ၊ ေငေွကး 

ခဝါချမများ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို စံုစမ်းေဖာ်ထုတ် အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

-  ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေငွေကးများ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ၍ တရားမဝင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ဗဟိုဘဏ်မှ သက်မှတ်ေငွ လဲလှယန်န်းများကုိ ေကျာ်လွန်၍ 

ေငွေကး လဲလှယ်ြခင်း စသည့်ကိစရပ်များအား စံုစမ်းေဖာ်ထုတ်၍ 

ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းရည် တိုးတက်ြမင့်မားေစေရးအတွက် 

ဌာနတွင်း မွမ်းမံသင်တန်းများကုိ ရာထူးအဆင့်အလုိက် သင်တန်း 

များ ခဲွြခား၍ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ 

- ထုိြ့ပင် ြပည်တွင်း၌ ြမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွမှ့ ဖွင့်လှစ်သည့် ဒုတိယ 

ရဲအုပ်ေလာင်း သင်တန်း၊ စုံေထာက်(အရာရှိ) သင်တန်း၊ မွမ်းမံ 

သင်တန်းများ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသိုလ်များမှ ဖွင့်လှစ်သည့် 

သင်တန်းများ၊ ြပည်ေထာင် စုစာရင်းစစ်ချု ပ်ရံုးမှ ဖွင့်လှစ်သည့် 

သင်တန်းများသုိ ့ ဝန်ထမ်းများအား အလှည့်ကျ တက်ေရာက် 

ေစြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းစွမ်းရည် တုိးတက်ြမင့်မားရန် ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

- အလားတူ ြပည်ပနုိင်ငံများတွင် ဖွင့်လှစ်ပုိခ့ျသည့် မဟာမဲေခါင်ေဒသ 

အတွင်း နယ်စပြ်ဖတ်ေကျာ် အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရး 

ပိုမိ ုအား ေကာင်းလာေစေရး အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွ၊ နုိင်ငံတကာ 
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အဂတိလုိက်စားမ တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များအဖဲွ၏့ ဆဌမ 

အကိမ်ေြမာက် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့် အေထွေထွအစည်းအေဝး၊ 

အေရးေပ  ဆိုက်ဘာလံုြခံု ေရးနှင့် ပတ်သက်ေသာ အလုပ်ရုံ 

ေဆွးေနးွပဲွစသည်ြဖင့် ြပည်ပအေတွအ့ကံု  ရရှိေရးအတွက် 

အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပဲွများသုိ ့ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုမိန်ြ့ဖင့် အြခား 

အဖဲွအ့စည်းဝင်များနှင့်အတူ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ 

- လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်မပျက ်

ေလ့ကျင့်မအြဖစ် အေတွအ့ကံု ရှိသူများနှင့် ပူးတွဲ၍ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များထမ်းေဆာင်ရင်း ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန် အချက်များ၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

ကိုလည်း သင်ကားေပး ပီး လက်ေတွ  ့ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓါတ်ေကာင်းမွန် တုိးတက်ေစေရးအတကွ် 

ဆုေပးဒဏ်ေပးစနစ် ကျင့်သံုးကာ ကိုးစား၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

သူများကုိ တစ်ဆင့်ြမင့် ရာထူးများ တိုးေပးသကဲ့သုိ ့ စည်းကမး် 

ေဖာက်ဖျက်သူများကုိလည်း ြပစ်မကျူ းလွန်မအေပ  မူတည်၍ 

အြပစ်ေပးအေရးယူမများ  ြပုလုပ်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓါတ်ြမင့်မားေရး၊ ကိုးစားေဆာင်ရွက်ေစေရး 

အတွက် အပတ်စဉ် စံုညီ ေဆွးေနွးပဲွများတွင် ေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန် 

အချက်များနှင့် ယံုကည်ချက်၊ ခံယူချက် ခုိင်မာေစရန်အတွက် 

ချြပရှင်းလင်း ေဆွးေနွးမများ ြပုလုပ်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓါတ်ြမင့်မားေစေရးအတွက် ြပည်ထဲေရး ဝန်ကီးဌာန 

လက်ေအာက်ရိှ အြခားတပ်ဖဲွဝ့င်များနည်းတူ တူညီဝတ်စံုများ၊ 

ရာထူး အဆင့်တံဆိပ်များ ေြပာင်းလဲ တပ်ဆင်ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများ၏မိသားစုေရးရာ ကိစရပ်များ၊ အခက်အခဲများ 

ကို ကီး ကပ်သူ အဆင့်ဆင့်မှ စာနာေထာကထ်ား ေလ့လာပးီ 

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ လုိအပ်ပါက ေြပာင်းေရေ့ပးြခင်းများ 
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ြပုလုပ်ေပးြခင်းြဖင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓါတ်ေရးရာ တုိးတက် 

ေကာင်းမွန်ေရးကုိ အေထာက်အကူြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းကီး(၄) ရပ်ြဖစ်သည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း 

လုပ်ငန်း၊ ဥပေဒအကံေပးြခင်းလုပ်ငန်း၊ တရားစဲွတင်ပုိြ့ခင်းနှင့် 

တရားရံုး အမလုိက်ပါြခင်းလုပ်ငန်း၊ သတင်းေထာက်လှမ်း စုေဆာင်း 

တင်ြပြခင်းလုပ်ငနး်များနှင့် ပတ်သက်၍ အေတွအ့ကုံ ရိှ ဝါရင့် 

အရာရှိများမှ ဝန်ထမ်းငယ်များအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနီးကပ် 

ကီးကပ်၍ စဉ်ဆက်မြပတ် သင်ကားပုိခ့ျြခင်းြဖင့် ေလ့ကျင့်မများ 

ြပုလုပ် ေပးပါမည။် 

- အမစစ်လုပ်ငန်းများအား ကီး ကပ်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းတူ 

စီမံခန်ခ့ွ ဲေရး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် အလယ်အလတ်အဆင့် 

အရာထမ်းစီမံခန်ခ့ွဲမ သင်တန်းများသိုလ့ည်း သက်ဆိုင်ရာ ရာထူး 

အဆင့်အလုိက် တက်ေရာက်ေလ့ကျင့်မများ ေဆာင်ရွက်ေပး 

ပါမည်။  

- မိမိဦးစီးဌာနမ ှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ မိမိတုိ ့

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ် ရုံးများအလိုက် အခါ ကီး ရက်ကီး 

ေနရ့က်များ၊ ရံုးပိတ်ရက်များတွင် ြပည်သူေ့ဆးရံုများ၊ သာသနာေရး 

အေဆာက်အဦများသုိ ့ သွားေရာက်၍ သန်ရှ့င်းေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- ဦးစီးဌာနများမှဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာြပည်သူ ့ ေဆးရံုများ 

တွင် ေသွးလုိအပ်ေနေသာ လူနာများအတွက် ေသွးလှူဒါန်းြခင်း ကိစ 

များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- မိမိတုိ ့ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ရံုးများ ရံုးစုိက်ရာ ေဒသအနီးရိှ 

မူလတန်းေကျာင်းများ၊ အလယ်တန်းေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကား 

လျက်ရိှေသာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအတွက် ဦးစီးဌာန၏ 

နှစ်ပတ်လည်ေနနှ့င့် အခါကီးရက်ကးီ ေနရ့က်များတွင် ပညာ 
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သင်ကားေရး အေထာက်အကူြပု စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် 

အလှူ ေငွများကုိ လှူဒါန်းြခငး်များ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ငင)  အကျဉး်ဦးစးီဌာန 

- အကျဉ်းေထာင်၀င်ဆ့ံနုိင်မအတွက် အကျဉ်းသားအင်အား များြပားလာ 

မအေပ  ြဖန ့ခဲွ်ထားရိှနုိင်ေရးအတွက် ေနရာလုိအပ်ချက်အရ “က” 

အဆင့် ေမာ်လမိုင်အကျဉ်းေထာင်အား မူလေနရာေဟာင်းမှ ေနရာ 

သစ်သုိ ့ေြပာင်းေရ  ့တည်ေဆာက်သွားမည် ။ 

- အကျဉ်းဦးစီးဌာန ကီးကပ်ကွပ်ကဲမေအာက်ရိှ ဖဲွ စ့ညး်ထားေသာ 

အကျဉ်းေထာင်/စခန်းများကုိ မို ြ့ပအေနအထား၊ လူဦးေရ 

သိပ်သည်းမ၊ အကျဉ်းေထာင် အေနအထား စသည်တိုအ့ေပ  

မူတည်၍  အဆင့ေ်ြပာင်းလဲ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းြခင်းများကို ေဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိရာ သာယာဝတီ အကျဉ်းေထာင်ကုိ “က”အဆင့် မှ ဗဟို 

အဆင့်သုိလ့ည်းေကာင်း၊ ေရဘုိ အကျဉ်းေထာင်ကုိ “ခ”အဆင့်မှ 

“က”အဆင့်သုိလ့ည်းေကာင်း၊ သံတွဲ အကျဉ်းေထာင်ကုိ “ခ” 

အဆင့် မှ “က”အဆင့်သို ့လညး်ေကာင်း၊ ဖျာပုံအကျဉ်းေထာင်ကို 

“ဃ”အဆင့်မှ “ခ”အဆင့်သုိ ့ တိုးြမှင့် ပီး၊ ပူတာအုိ 

အကျဉ်းေထာင်ကို “က”အဆင့်မှ “ဃ”အဆင့်သုိ ့ေလာ့ချြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်။  ဖွဲ စ့ည်းပံုတွင် ခွင့်ြပုထားေသာ မုိးညှင်း 

အကျဉ်းေထာင်ကိုလည်း “က”အဆင့် အကျဉ်းေထာင်အြဖစ် 

တည်ေဆာက်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေကျာက်ြဖူ အကျဉး်ေထာင်ကုိလညး် အေဆာက်အဦများ တုိးချဲ  ့

ေဆာက်လုပ်သွားမည်။ ထုိအ့ြပင် သာယာ၀တီအကျဉ်းေထာင် 

အတွက် ၁၁ ေကဗွီေအ ဓါတ်အားလိုင်းအား အစားထုိးလဲလှယ် 

ြခင်း၊ ေတာင်ငူ (၄)မိုင ် ေကျာက်ထုတ်စခန်းနှင့် ေအာင်ချမ်းသာ 

စိုက်ပျို းေမွးြမူေရးစခန်းတိုတွ့င် (၆)ခန်းတဲွ ၀န်ထမး်ေနအိမ် 

ေဆာက်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အြခား 

အကျဉ်းေထာင်တုိတွ့င် ပျက်စီးယုိယွင်းေနေသာ အေဆာက်အဦများ 
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နှင့် ၀န်ထမ်းလုိင်းများအား ြပုြပင်ြခင်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက် 

သာွးမည်။ 

- အကျဉ်းဦးစီးဌာန ကီးကပ်ကွပ်ကဲမေအာက်ရှိ စခနး်များအေနြဖင့် 

မို ့ြပေနရာ ေဒသရှိ လူဦးေရ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တိုအ့ရ 

ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းရန်အတွက် ဇင်းကျို က် ေကျာက်ထုတ်စခန်းကို 

“ခ”အဆင့်မှ “က”အဆင့်သိုလ့ည်းေကာင်း၊ ဘဲလင်း အမျိုးသား 

ေကျာက်ထုတ်စခန်းကို “က” အဆင့်မှ “ခ” အဆင့်သို ့

လည်းေကာင်း အဆင့်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ရန် တင်ြပေဆာင်ရွက် 

သာွးမည်။ 

- အကျဉ်းဦးစီးဌာနတွင် လက်ရှိအသုံးြပုေနေသာ ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒတုိမှ့ာ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ေရးဆဲွခ့ဲသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ြဖစ်၍ နှစ်ေပါင်း(၁၀၀)ေကျာ် ကာြမင့်စွာ အသုံးြပုခဲ့ ပီးြဖစ်သြဖင့် 

ေြပာင်းလဲလာသည့် ေခတ်စနစ်နှင့် ဆီေလျာ်မရိှေစရန်အတွက် 

အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွလျက် ရှိပါ 

သည်။ ယင်းသိုေ့ရးဆွဲရာတွင် ကုလသမဂမှ သတ်မှတ်ြပဌာန်း 

ထားသည့် အကျဉ်းသားများ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အနိမ့်ဆံုးထားရိှ 

ရမည့် စံနန်းများကို အေြခခံ၍လည်းေကာင်း၊ အြခား ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပမှ ပညာရှင်များ၏ အကံြပုချက်များကို အေြခခံ၍ 

လည်းေကာင်း၊ လက်ေတွ လ့ုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ 

အဆင့်ြမင့် အရာရှိများနှင့် အငိမ်းစားယူသွားကေသာ အရာရှိ 

ကီးများ၏ အကံဉာဏ်များ၊ ဥပေဒပညာရှင်များ၏ အကံဉာဏ် 

များ ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်၍ အသစ်ြပန်လည် ေရးဆဲွေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှသည်။ ၀န်ထမ်းများကုိလည်း အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား 

များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ကပ်ရာတွင် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့် 

အညီ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် ရာထူးအဆင့်အလုိက် 

တက်ေရာက်သင့်သည့် သင်တန်းများအား  ဖွင့်လှစ်ပုိခ့ျမည်။ 
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- အကျဉ်းသားများ၏ လူေနမအဆင့်အတန်း တုိးတက်ြမင့်မားေရး 

အတွက် ေနထုိင်မအပုိင်းတွင် ေနွးေထွးေသာ၊ ေလဝင်ေလထွက် 

ေကာင်းေသာ၊ အလင်းေရာင်လံုေလာက်ေသာ အိပ်ေဆာင်များတွင် 

သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာအကျယ်အဝန်းအလုိက် ထားရိှြခင်း၊ 

လံုေလာက်ေသာ သံုးေရများ စီစဉ်ေပးြခင်း၊ ေသာက်ေရအတွက် 

အကျဉ်းေထာင်များအတွင်း ေရသန ့စ်က်ရံုများ တည်ေဆာက်တပ်ဆင် 

ေပးြခင်း၊ အာဟာရြပည့်၀၍ ေကာင်းမွနေ်သာ အစားအစာများအား 

သန ့ရှ်ငး်လပ်ဆပ်စွာ စားသံုးနိုင်ေအာင် စီစဉ်ေပးြခငး်၊ မိလာစနစ် 

ကုိလည်း ေရေလာင်းမိလာစနစ်သုိ ့ ေြပာင်းလဲေပးြခင်း၊ အညစ် 

အေကးနှင့် အနံအ့သက်များ ကင်းစင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခငး်၊ 

ြပင်ပလူေ့ဘာင်အဖွဲအ့စည်း၏ အေြခအေနများကို မျက်ေြခမြပတ် 

ေစရန်အတွက် ရုပြ်မငသံ်ကားစက်များ တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ 

သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့်စာအုပ်စာတမ်းများ ဖတ်ရန့ိုင်ေအာင် စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း စသည်တိုက့ို တိုးြမှင့်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက် 

ေပးမည်။ 

- အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားများ၏ ကျန်းမာေရးကိုအစဉ် ေရှ ရ့ ၍့ 

ကူးစက်ေရာဂါများ မြဖစ်ပွားေစေရး ကိုတင်ေဆာင်ရွက်မ 

လုပ်ငန်းများအြဖစ် ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးြခင်း၊ ေဆးြဖန်းြခင်း၊ 

ကျန်းမာေရးပညာေပး ေဟာေြပာြခင်းများကုိ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် 

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ မကျန်းမာေသာ အကျဉ်းသားများ၊ အချု ပ်သား 

များကုိ အကျဉ်းေထာင်ေဆးရံုများတွင် စမ်းသပ်ကုသေပးြခင်း၊ 

ြပင်ပြပည်သူေ့ဆးရံုများရိှ သမားေတာ်များ၊ အထူးကုများနှင့်ြပသရန် 

လိုအပ်ပါက ြပသေပးြခင်း၊ အကျဉ်းေထာင်သုိလ့ည်း ပင့်ဖိတ်ြပသ 

ေပးြခင်း၊ ြပင်ပြပည်သူေ့ဆးရံုများသုိ ့တင်ပိုကု့သရမည့်လူနာများ 

အား တင်ပိုက့ုသေပးြခင်း စသည်တိုက့ို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက် 

ရိှပါသည်။ ကျန်းမာေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနနှင့် 

ညိှနင်းကာ ဆရာ၀န်နှင့် ကျန်းမာေရး၀န်ထမ်းများဦးေရ ထပ်မံ 
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တိုးြမှင့်ခန ့်ထား ပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ေဆးဝါးများကိုလည်းနိုင်ငံေတာ် 

ဘ ာရန်ပံုေငွြဖင့် ၀ယ်ယူြခင်း၊ အကျဉ်းသားများ လုပ်အားြဖင့် 

ကုန်ထုတ်လုပ်ေရးအဖဲွ  ့ရန်ပံုေငွြဖင့်၀ယ်ယူြခင်း စသည်တုိြ့ဖင့် ၀ယ်ယူ 

ကုသေပးလျက် ရိှပါသည်။ အြခားကျန်းမာေရး အဖဲွအ့စည်းများ 

ြဖစ်သည့် နယ်စည်းမထားအဖဲွ ၊့ ပုိးတန်ေ့ဆး ေထာက်ပ့ံေရးအဖဲွ  ့

တုိက့ဲ့သုိေ့သာ လူမေရးအဖဲွအ့စည်းများမှ အိတ်ချ်ပုိင်ဗီွ/ 

ေအအုိင်ဒီအက်စ် အကျဉ်းသားများအား ေနစ့ဉ်စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

ပုိးတန ့ေ်ဆးဝါးများ တုိက်ေကးြခင်း၊ နှစ်သိမ့်ပညာေပး ေဆွးေနွးမများ 

ကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။  

 - ဘာသာတရားအဆုံးအမသည် လူ၏စိတ်ကုိ ထိန်းေကျာငး်နုိင် 

သြဖင့် အကျဉ်းေထာင်သုိ ့ ေရာက်ရိှလာေသာ အကျဉ်းသား၊ အချု ပ် 

သားများအား မိမိတို ့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလုိက် လွတ်လပ်စွာ 

ကိုးကွယ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ ၀တ်ြပုကိုးကွယ်ရန် ေနရာထိုင်ခင်းများ 

သတ်မှတ်စီစဉ်ေပးြခင်း၊ ဘာသာေရးပဲွေတာ်များအလုိက် ကျင်းပ 

နိုင်ေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ ဘာသာေရးဆရာများကုိလည်း 

အခါအားေလျာ်စွာ ၀င်ေရာက်ေဟာေြပာနုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ေပးြခင်းြဖင့် ယင်းတုိ၏့ အကျင့်စာရိတများကုိ ေြပာင်းလဲနုိင်ေအာင် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက် ရှိပါသည်။ ဗုဒဘာသာ၀င်များမှာ 

အများစုြဖစ်သြဖင့် အကျဉ်းေထာင်များတွင် လစဉ် တရားစခန်း 

ဖွင့်လှစ်၍ ဝိပဿနာတရားများကုိ ရမှ့တ် ပွားများနုိင်ေအာင် ြပင်ပမှ 

ဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဓမကထိကများ၊ လူပုဂိုလ်များကုိ ပင့်ဖိတ်၍ 

စီစဉ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

 -  အကျဉ်းသားများ ြပစ်မကျူ းလွန်သည့် ြဖစ်စဉ်များကုိ ေလ့လာ 

သံုးသပ်ရာတွင် အသိဉာဏ်နည်းပါးမ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း 

အတတ်ပညာနည်းပါးမ၊ စာေပမတတ်မများေကာင့် ြဖစ်ပွားေကာင်း 

ေတွရိှ့ရပါသည်။ ယင်းတုိအ့ေနြဖင့် အကျဉ်ေထာင်သုိ ့ ေရာက်ရိှ ပီး 
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ြပန်လည် လွတ် ေြမာက်သည့်အခါတွင် စာဖတ်တတ်သည့် အေန 

အထားမျို း ေရာက်ရိှေစေရးအတွက် ‘အ’သံုးလံုး သင်တန်းများကုိ 

စဉ်ဆက်မြပတ် သင်ကားပုိခ့ျေပးလျက်ရိှပါသည်။ ြပင်ပတွင် ေကျာင်း 

တက်ဆဲြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ကျခံရသူများအား အကျဉ်းေထာင်အတွင်း 

ေနထုိင်စဉ်ကာလအတွင်း ပညာေရးအဆက်ြပတ်မ မြဖစ်ေစရန် 

အတွက် ပညာေရး၀န်ကီးဌာနနှင့် ညိှနင်း၍ အကျဉ်းေထာင်အတွင်း 

အတန်းပညာများ ဆက်လက်သင်ကားေစ ပီး စာေမးပဲွများေြဖဆုိ 

နုိင်ေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက် ရိှပါသည်။ အကျဉ်းေထာင်မှ 

လွတ်ေြမာက်သည့်အခါတွင် အသက်ေမွးမ အတတ်ပညာ 

တစ်ရပ်ရပ် တတ်ေြမာက်ပီး ေကာင်းမွန်စွာ ဘ၀ရပ်တည်နုိင်ေရး 

အတွက် စုိက်ပျို းေရး၊ ေမွးြမူေရး၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ စက်မ 

လက်မနှင့် အြခားအတတ်ပညာများကိုလည်း သင် ကားပိုခ့ျ 

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများကုိသာမက 

အကျဉ်းသူနှင့် ပါလာေသာ ကေလးငယ်များကုိလည်း မူ ကို 

ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ပညာသင်ကားေပးြခင်း ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

-  အလဟဿ ေလလွင့်ြပုန်းတီးေနသည့် အကျဉ်သားများ၏ 

လုပ်အားကို အ ေြခခံ၍ နုိင်ငံေတာ်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ 

အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစရန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများအား 

ေအာင်ြမင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန်၊ စားေသာက်ေရးနှင့် ပတ်သက် ပီး 

နိုင်ငံေတာ်အေပ  မှီခိုေနမအား အမီှအခုိကင်းေသာ ဘ၀ 

ေရာက်ေအာင် လုပ်ေဆာငသွ်ားရန်၊ အကျဉ်းသားများ လုပ်အား 

ြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ေရး အဖွဲ ရ့န်ပုံေငွ တိုးတက်ြမင့်မားေအာင် 

ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျို းေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ 

ကို လုပ်ကုိင် ေဆာငရွ်က်မည။် 

- နုိင်ငံေတာ်စီမံကိန်းဝင် လုပ်ငန်းကီးများ၊ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး 

များနှင့ ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ခက်ခဲေသာ နယ်စပ်ေဒသ 



  
173 

  
 

များတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

တည်ေဆာက်ြပုြပင်ေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးစသည့် ေဒသ 

ဖံွ ဖိ့ုးေရးလုပ်ငန်းများတွင် ၀န်ထမ်းများ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် 

အြခားဌာနဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

အကျဉ်းသားများသည် တုိငး်ရင်းသားများြဖစ်သြဖင့် ၀န်ထမး် 

များအေနြဖင့် တုိင်းရင်းသား စည်းလံုးညီညွတ်ေရးကုိ အေြခခံ၍ 

ဆက်ဆံထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ၀န်ထမ်းများအေနြဖင့် 

စိုက်ပျိုးေမွးြမူေရး စခန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများ 

ရှိ ေဒသခံြပည်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများ 

ကို အကံဉာဏ်များ ရယူေဆာင်ရွက်ရန်၊ စခန်းများ၏အနီးရှိ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အိုမင်းမစွမ်းသူများကို ဝိုင်းက ူ

လုပ်အားေပး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အကျဉ်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ပဉမကာလတို တတိယ (၅)နှစ ်

ြဖစ်ေသာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ်မှ အေြခခံ၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ 

က အလိုက် တိုးတက်မရှိေအာင် စီမံကိန်းမူဝါဒများကို 

ဆက်လက ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

(စစ) မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

- မီးေဘးသတိမူေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မီးေဘးကိုတင် ကာကွယ်တားဆီးေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

- မီး ငိမ်းသတ်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

-  သဘာဝေဘးဒဏ်ေကာင့် ထိခိုက်မ ေလျာ့နည်းေစြခင်း။ 

သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်း/ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 

ကို အေထာက်အကူြပုမည်။ 

- သဘာဝေဘး ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း။ သက်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်း/ဌာန 

များ၏ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်မများကုိ အေထာကအ်ကူြပုမည။် 
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- သဘာဝေဘးအလျင်အြမန် တံု ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ သဘာဝေဘး 

ကျေရာက်လာပါက ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အဖဲွမ့ျား ချက်ချင်း 

ေစလတ်၍ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာငရွ်က် 

နိုင်ေရးအတွက် အသင့်ြပင်ဆင် ထားရိှမည်။ 

- မူလအေြခအေန ြပန်ေရာက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ သက်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲ အ့စည်း/ဌာနများ၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မများကို 

အေထာက်အကူြပုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အဖဲွမ့ျား တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်၊ စုဖွဲ  ့ ေလ့ကျင့် 

မည်။ 

- ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်၍ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

အဖဲွမ့ျား အဆင့်လုိက် ေစလတမ်ည်။ 

- ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသံုးအေဆာင်များ၊ 

ပစည်းကိရိယာများ၊ သယ်ယူ ပုိေ့ဆာင်စရိတ်များ၊ ရိကာေငွများ၊ 

ေဆးဝါးများ ရရိှေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အေဆာက်အဦများ၊ ေဘးအနရာယ် ြဖစ်ေစေသာ ပစည်းများ၊ 

မီးေဘး လုံြခုံေရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အား လူတိုင်း 

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မီးသတ်တပ်ဖဲွဥ့ပေဒ၊ နည်းဥပေဒအား ေခတ်နှင့် ေလျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင် 

ေရးဆဲွ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တပ်ဖွဲ ဝ့င်အင်အားတိုးြမှင့်ေရး (အရာရိှ/အြခားအဆင့်)။ လက်ရိှ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လူဦးေရသန်း (၆၀)ေပ  မူတည်၍ သေနမီးသတ် 

တပ်ဖဲွဝ့င်အင်အားနှင့် ြပည်သူ၏ လက်ရိှ ဖဲွစ့ည်းပံုအင်အား အချိုးမှာ 

(၁:၈၃၇၁) ြဖစ် ပီး အငအ်ား (၇၁၆၇)ဦးသာ ရှိပါသည်။ တပ်ဖွဲ ဝ့င် 

အင်အား (၁:၁၀၀၀) ြဖစ်ေစေရးအတက်ွ အဆင့်လုိက် တိုးချဲ ဖ့ွဲ  ့

စည်းသွားရန် လျာထားမည်။ 

- တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် မီးသတ်ဦးစီးရံုးများ ကွပ်ကဲမရံုးများ တုိးချဲ ့

ဖဲွစ့ည်းမည်။ 
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- ခရုိင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနရံုးများ   တိုးချဲ  ့ဖဲွစ့ည်းမည်။ 

- မိုန့ယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနရံုးများ   တိုးချဲ  ့ဖဲွစ့ည်းမည်။ 

- ဗဟုိမီးသတ်စခန်းများ တိုးချဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

- မို မ့မီးသတ်စခန်းများ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းမည်။ 

- နယ်ေြမမီးသတ်စခန်းများ တုိးချဲ ဖဲွ့ စ့ညး်မည်။ 

- မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ရံုးချုပ်ဖဲွစ့ည်းပံုအား ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းမည်။ 

-  တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးရံုးများ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းမည်။ 

- ဗဟုိမီးသတ်စခန်းများ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းမည်။ 

-  မို မ့မီးသတ်စခန်းများ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းမည်။ 

- နယ်ေြမ မီးသတ်စခန်းများ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းမည။် 

-  မီးသတ်ဦးစီးဌာနကို ေခတ်စနစ်နှင့် လိုက်ေလျာ်ညီေထွမ ရှိေစရန် 

အတွက် မီးသတ်တပ်ဖဲွ၏့ တာဝန်ချိန်ဝတ်စံုများနှင့်  အဆင့်တံဆိပ် 

များ ရာထူးအေခ အေဝ များ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ သတ်မှတ်မည်။ 

- မို န့ယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်မ မွမ်းမံသင်တန်း၊ မီးသတ်စခန်းမှူ း 

သင်တန်း၊ အရာရှိ(မီးသတ်တပ်စမှုူးေလာင်း)သင်တန်း၊ ရံုး 

လုပ်ငန်း ကမ်းကျင်မသင်တန်း၊ အေြခခံေဆးတပ်စုသငတ်နး်၊ 

အသက်ကယ်နည်းစနစ် ကမ်းကျင်မသင်တန်း၊ ေရြပင်အသက် 

ကယ်ဆယ်ေရးသင်တန်း၊ ေလယာဉ် မီး ငိှမ်းသတ်ေရးနှင့် အသက် 

ကယ်ဆယ်ေရးသင်တန်း၊ ယာဉ်ေမာင်းသင်တန်း၊  စက်ြပင် 

သင်တန်း၊ အေြခခံမီးသတ်ပညာသင်တန်း၊ တန်းြမင့် မီးသတ်ပညာ 

သင်တန်း၊  ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ အဂလိပ်စာနှင့် ေခတ်မမီီးသတ် 

ပညာသင်တန်း၊  အင်တာနက်နှင့်အီးေမးလ်သင်တန်း၊ မီးသတ်ပညာ 

နည်းြပသင်တန်း(အရာရှိ/အြခားအဆင့်)၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င် 

များ မွမး်မံသင်တန်းတုိ ့ဖွင့်လှစ်သွားမည်။ 

- ဖက်စ် တပ်ဆင်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ြခင်း၊ အီးေမးလ် 

တပ်ဆင်ြခင်း၊  အင်တာနက် ဝက်(ဘ်)ဆုိဒ် ထူေထာင်ြခင်း၊ 
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အင်တာနက ် ကွန်ယက်အတွင်းသုိ ့ ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ကီးကပ်မ 

ကွပ်ကဲမ ဗဟုိထိန်းချုပ် စနစ်ထူေထာငြ်ခင်းတုိ ့ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ရံုး/ဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာအေဆာက်အဦများ ဌာနပုိင်ေြမအမည် 

ေပါက်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ယူနစ်အလုိက် မီးသတ်စခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်နှင့် အြခား 

တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- နိုင်ငံေတာ်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မီးသတ်ယာဉ်/စက် 

များအား နုိင်ငံေတာ်၏ ခွင့်ြပုဘ ာ ရန်ပံုေငွမှလည်းေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အလှူရှင်များထံမှလည်းေကာင်း၊ ကိုယ့်အား 

ကိုယ်ကိုး နည်းလမ်းြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ ေဒသအာဏာပုိင်အဖဲွ  ့

များ၏ စည်းရုံးေဆာင်ရွက်မြဖင့်လည်းေကာင်း၊  မီးသတ်ဦးစီး 

ဌာနမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ြခင်း စသည့် နည်းလမ်း (၅) သွယ်ြဖင့် 

ြဖည့်တင်းမည်။ 

- စခန်းယူနစ်အလုိက် သတ်မှတ်မီးသတ်ယာဉ် အေရအတွက် ြပည့်မီေရး 

ြဖည့်တင်းမည်။ 

- သက်တမ်းလွန် မီးသတ်ယာဉ်များအစားထုိး လဲလှယ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊ မိုေ့တာ်များတွင် ေရဂါလန် (၅၀၀၀)ဆ့ံ 

မီးသတ်ယာဉ်များ ြဖည့်တင်းေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မီးသတ်ယာဉ်မရှိေသာ မို န့ယ်ခွဲများအား သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် 

မီးသတ်ယာဉ် ြဖည့်တငး်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မီးသတ်ယာဉ်၊ သံုးဘီးဆုိင်ကယ် မီးသတ်ယာဉ်များ ထားရိှရန် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ ေဒသများအတွက် ေထာ်လာဂျီ မီးသတ်ယာဉ် 

ြဖည့်တင်းေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- အေပါ့စားမီးသတ်စက်များ ြဖည့်တင်းေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မီးသတ်ေရယာဉ်များ ြဖည့်တင်းေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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 - အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်များအတွက် တူညီဝတ်စုံေကး ေထာက်ပံ့ 

နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- မို န့ယ်အဆင့်စခန်းများတွင်တယ်လီဖုန်းများတပ်ဆင်သုံးစွဲမည်။ 

- မို န့ယ်အဆင့်စခန်းများတွင် လပ်စစ်မီး/ေရရရှိေရး ေဆာငရွ်က် 

မည်။ 

-   ပရိေဘာဂနှင့် ရံုးသံုးပစည်းကိရိယာများ ြဖည့်တင်းမည်။ 

- မီးငိှမ်းသတ်ေရး ပစည်းကိရိယာများ ြဖည့်တင်းမည်။ 

- အေရးေပ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးနှင့် အသက်ကယ်ပစည်းများ ြဖည့်တင်း 

မည်။ 

-  မီးသတ်ယာဉ်များ ြပုြပင်မမ်ွးမံြခင်းနှင့် အဆင့်ြမှင့်တင်မည်။ 

- လစဉ် စက်သံုးဆီများ ြဖည့်တင်းမည်။ 

- ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး ေခါင်းစဉ်နှင့် ဘာသာရပ်များကို 

လစဉ် ဆနထုတ်ေဖာ် ေဆွးေနွးပဲွ၌ ထည့်သွငး်မည်။ 

- တပ်ဖွဲ ဝ့င်များနှင့် မှီခိုသူမိသားစုများ ေဆးရုံတက် ကုသမ 

ခံယူရာ တွင် ေထာက်ပ့ံမည်။ 

- မိသားစုများအား လူမေရး၊ ဘာသာေရး ကိစများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ေစမည်။ 

- အေဆာင်ေနတပ်ဖဲွဝ့င် (လူပျို /အပျို)များ စားရိပ်သာြဖင့် သက်သာ 

ေချာင်ချိေရး ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

- တပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၏ သား/သမီးများအား နှစ်စဉ်ပညာသင် 

စရိတ်များ ေထာက်ပ့ံေပးမည်။ 

- တပ်ဖဲွဝ့င်များအား သာေရး/နာေရးကိစများတွင် သတ်မှတ် 

နန်းထားြဖင့် ေထာက်ပံ့မည်။ 

- တကသုိလ်ဝင်တန်း ေြဖဆုိမည့် တပ်ဖဲွဝ့င်နှင့် မိသားစုများအား 

စာသင်ဝုိင်း/  စာကျက်ဝိုင်းများ ြပုလုပ် ေဆာငရွ်က်ေပးမည်။ 

- အရန် မီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င် အင်အားတစ်နှစ်လင် (၁၁၅၅၀) တုိးချဲ  ့

ဖဲွစ့ည်းမည်။ 
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- ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရးအဖဲွမ့ျား တုိးချဲဖဲွ့စ့ည်းမည်။ 

- စာသင်ေကျာင်း အေြခြပ  ု မီးေဘးကိုတင် ကာကွယ်ေရး အသိပညာ 

ေပးမည်။ 

- ေစျးများ မီးေလာင်မ ေလျာ့နည်းေရးအတွက် အသိပညာေပးြခင်း၊ 

ေစျးအရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းေလ့ကျင့်ြခင်း၊ မီးကင်းများ 

ချထားြခင်း၊ ေနစ့ဉ်သတိေပး နးေဆာ်ြခင်းများေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ရပ်ရွာအေြခြပု မီးေဘးကိုတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးမည်။ 

- မီးေဘးလံုြခံု ေရးနှင့် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးဆုိင်ရာ အသိပညာေပး 

မည်။ 

- အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်များအား ေလ့ကျင့်ပညာေပးမည်။ 

- ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအဖဲွဝ့င်များအား ေလ့ကျင့်ပညာေပးမည်။ 

- တပ်ဖွဲ ဝ့င်များအား ကမ်းကျင်မနှင့်အရည်အေသွး ြမင့်မားလာ 

ေစရန် ဌာနအတွင်း/ြပင်ပသင်တန်းများ တကေ်ရာက်ေစြခင်း၊ 

ေလ့လာေရးခရီး ေစလတ်ြခင်း၊ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲများ 

ကျင်းပြခင်း၊ အေတွ အ့ ကုံများ ဖလှယ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- နုိင်ငံတကာမီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်များ၏ နည်းပညာများ၊ ဥပေဒ၊ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာများ၊ မီးေဘး 

လံုြခုံ ေရးဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ေလ့လာ၍ သုေတသနြပုြခင်း၊ 

စာတမ်းများြပုစုြခင်း၊ ဘာသာြပန်ဆုိြခင်း၊ သင်ရုိးညန်းတမ်းြပုစုြခင်း 

များ ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြပည်သူလူထု၏ အသက်အုိးအိမ် ပစည်းများကုိ  မီးေဘးလံုြခုံ ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြပည်သူလူထုအတွင်း မီးေဘးကာကွယ်ေရး အသိပညာများ ပုိမုိ 

စိမ့်ဝင် ြပန ့နံှ်ေ့စေရး   ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 

- နိုင်ငံေတာ် အရန်အင်အားအြဖစ် ေလ့ကျင့် ဖဲွ စ့ည်းတည်ေဆာက် 

မည်။ 
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(ဋ)နယ်စပ်ေရးရာ 

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)နယ်စပ်ေဒသ တည် ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 

(ခခ) နယ်စပ်ေဒသတွင် ေနထိုင်ေသာ ြပညသူ်များ၏ လူမစီးပွားဘဝ 

ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရး၊ 

(ဂဂ) နယ်စပ်ေဒသတုိင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ် 

ဖွံ ဖ့ိုးေရး၊ 

(ဃဃ)ြပည်ေထာင်စစိုတ်ဓာတ်ခုိင်မာေစေရး၊ 

(ငင) ေကျးလက်လူမစီးပွားဘဝဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစသ်ည်။ 

(ကက)နယ်စပ်ေဒသ၏ လံုြခုံ ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနှင့် နယ်ေြမ 

ေအးချမ်းသာယာေရး တိုက့ို ထိန်းသိမ်းရန်။ 

(ခခ) နယ်စပ်ေဒသ ဖွံ ဖိ့ုးေရးအတွက် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ 

တညေ်ဆာက်ေပးြခင်းြဖင့် တုိင်းရင်းသားလူမျို းများ၏ လူမစီးပွား 

ဘဝ ဖံွ ဖ့ို း တိုးတက်ေစရန်။ 

(ဂဂ) တုိင်းရင်းသားလူငယ်များ၏ ဘဝေနာင်ေရးအတွက် အေြခခံပညာ၊ 

အဆင့်ြမင်ပညာနှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း ပညာရပ်များသင်ကား 

ေပးရန်။ 

(ဃဃ)တုိင်းရင်းသား လူငယ်များ မိမိေဒသ၏ ဖံွ ဖိ့ုးေရး တာဝန်များကုိ 

အသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့် ထမး်ေဆာင်ေစရန်။  

(ငင) တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ေကျးမ၊ စာေပ၊ ဓေလ့ထံုးစံတိုက့ို 

ြမတ်နိုးစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ေစရန။် 

(စစ) တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးအချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းနှီးမ ပိုမိုခိုင် မဲေစရန် 

နှင့် ြပည်ေထာငစု် စိတ်ဓာတ် တည်ေဆာက်ရန်။ 

(ဆဆ)နယ်စပ်ေဒသများတွင် ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကားြပန်ပ့ာွးေစရန်။ 

(ဇဇ) မူးယစ်ေဆးဝါးစုိက်ပျိုးမ လုံးဝချုပ် ငိမ်းေစရန်။ 
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(စျစျ) ေကျးလက်ေဒသ ဖွံ ဖ့ို းေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ ေလျာခ့ျေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ဝုိင်းဝန်း ေဆာင်ရွက်ေပးရန။် 

(ညည) နယ်စပ်ေဒသနှင့် ေကျးလကေ်ဒသေနြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝ 

ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ရန်။ 

(ဋဋ) မို ့ြပနှင့်ေကျးလက် လူမစီးပွား ဘဝ ကွာဟမကျဉ်းေြမာငး်ေစရန။် 

(ဌဌ) ြမန်မာေ့ကျးလက်ယဉေ်ကျးမကုိ ထိန်းသိမ်းရန်။  

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)နယ်စပ်ေဒသနှင့် တုိင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ ဖိ့ုးတိုးတက်ေရး 

အတွက်    အထူးဖွံ ဖ့ိုးေရးေဒသများ သတ်မှတ်မည်။ 

(ခခ) နယ်စပ်ေဒသရှိ တုိင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး အတက်ွ 

နှစ်တို နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ေရးဆဲွမည်။ 

(ဂဂ) နယ်စပ်ေဒသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျို းများ၏ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီမှအတည်ြပု ချမှတ်ေပး 

ထားေသာ နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)နယ်စပ်ေဒသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဖံွ ဖ့ို းတိုးတက်မ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီက လတတ်ေလာ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ချမှတ်ေပးေသာ ဖွံ ဖ့ိုးေရး လုပ်ငန်းများကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မည်။ 

(ငင) နယ်စပ်ေဒသများ၏ လူမစီးပွားဘဝ အေြခခံ အေဆာက်အအုံများ 

ြဖစ်ေသာ  လမ်း/တံတား လုပင်န်း၊  ပညာေရးလုပင်နး်၊ ကျန်းမာေရး 

လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်း၊ ေရရရိှေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးြမူေရး 

လုပ်ငန်း၊  လပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်း  ြပည်သူဆ့က်ဆံေရး လုပ်ငန်း၊ 

ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ သာသနာေရးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာေဆာက်လုပ် 

ေရး လုပ်ငန်းများကို နှစ်အလုိက် စီမံကိန်းများြဖင့် တည်ေထာင်ေပး 

မည်။ 
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(စစ) နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ေနထုိင်ေသာ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ 

ကို အေြခခံပညာ အလယ်တန်းမှ အထက်တန်း အထိအခမဲ့ပညာ 

သင်ကားေပးမည်။ 

(ဆဆ)အေြခခံပညာ အထက်တန်းေအာင်ြမင်သည့် တုိင်းရင်းသား လူငယ် 

များကိုြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျို းများ ဖံွ ဖိ့ုးေရးတကသုိလ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များစွမ်းရည် ဖွံ ဖ့ိုးေရးဒီဂရီ 

ေကာလိပ်များတွင် အဆင့်ြမင့်ပညာများ သင်ကားေပးမည်။ 

(ဇဇ) နယ်စပ်ေဒသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ  အတူတကွ ေနထုိင်  

ပညာရှာမီှးရင်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရုိးရာယဉ်ေကျးမ 

ဓေလ့ထုံးစံများကို နားလည်ရငး်နီှးချစ်ကည်ေစ ပီး ြပည်ေထာင်စု 

စိတ်ဓာတ် ခိုင် မဲလာေစရန် ြပုစုပျိုးေထာင်ေပးမည်။ 

(စျစျ) နယ်စပ်ေဒသရှိ တုိင်းရင်းသားလူငယ်များကုိ ြပည်ေထာင်စု မပို ကွဲ 

ေရး၊ တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီညွတ်မမ ပိုကဲွေရး၊ အချုပ်အြခာ 

အာဏာတည်တ့ံခိုင် မဲေရးဟူေသာ အသိစိတ်ဓာတ်များ ကိန်းေအာင်း 

ေစရန် ပျိုးေထာင်ေပးမည်။ 

(ညည) အဆင့်ြမင့်ပညာရပ်များ တတ်ေြမာက် ပီးချိန်တွင် ဝန်ကီးဌာန 

အသီးသီးတွင် တာဝန်ခန်အ့ပ်၍ မိမိေဒသ၏ ဖံွ ဖ့ို းေရးလုပ်ငန်း 

များကို ပါဝင်ေဆာငရွ်က်ေစမည်။ 

(ဋဋ) နယ်စပ်ေဒသရှိ တုိင်းရင်းသူများကုိ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမ သက်ေမွး 

ပညာရပ်များ သင်ကားေပးြခင်းနှင့် သင်ကားတတ်ေြမာက်သည့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း ပညာရပ်များြဖင့်ကုိယ်ပုိင် စီးပွားေရး 

ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ ပ့ံပိုး ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဌဌ) နယ်စပ်ေဒသများတွင် အေသးစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် 

အေသးစား စက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်လာေစရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) ေဒသတွင်း ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ြဖစ်ထွနး်လာေစရန်နင့်ှ အလုပ ်

အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဎဎ) နယ်စပ်ေဒသများတွင် စီးပွားြဖစ် ကုနထု်တလု်ပင်နး်များ ထူေထာင် 

ေပးြခင်းြဖင့် ေဒသခံြပည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် အခွင့်အလမ်း 

များ၊ လူမစီးပွားေရးအေြခအေနများ တုိးတက်လာေအာင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဏဏ)နယ်စပ်ေဒသများတွင် ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကားြပန ့်ပွားေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(တတ)ဘိန်းစုိက်ပျိုးြခင်းအစား စုိက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး၊ အိမ်တွင်း စက်မ 

လက်မ လုပ်ငန်းများ ထူေထာင်ေပးမည်။ 

(ထထ)နယ်ြခားနယ်နိမိတ် ေကျာက်တိုင်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များကို 

ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်မည်။ 

(ဒဒ) မို ြ့ပနှင့်ေကျးလက် လူမစီးပွားဘဝ ကွာဟမ ကျဉ်းေြမာင်းေစေရး 

အတွက် မဟာဗျူဟာ  အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဓဓ) ေကျးရွာချငး်ဆက်လမး်များ၊ ခရုိင်ချင်းဆက်လမ်းများ ေဖာက်လုပ် 

ေပးမည်။ 

(နန) ေကျးလက်ေဒသ သန်ရှ့င်းေသာ ေသာကသံု်းေရ ရရှိေရး ေဆာင်ရွက် 

ေပးမည်။ 

(ပပ) ေကျးလက် မီးလင်းေရးေဆာင်ရွက်ေပးမည်။   

(ဖဖ) ေကျးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဗဗ) ေကျးလက်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဘဘ)  ေကျးလက်လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက် ေပးမည်။ 

(မမ) ေကျးလက်ယဉ်ေကျးမနှင့် ဓေလ့ထုံးစံများ ေဖာ်ထုတထ်ိန်းသိမ်းမည်။ 

(ယယ)ေကျးလက်ြပည်သူများအတွက် အေသးစားေချးေငွ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။  
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(ဌ) နိုင်ငံြခားေရး 

(၁) မူဝါဒ များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)လွတ်လပ်၍ တက်ကပီး ဘက်မလိုက်ေသာ နုိင်ငံြခားေရး မူဝါဒနှင့် 

အညီ ကမာ့ ငမ်ိးချမး်ေရးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ဝတ်မပျက် 

ေပါငး်သငး် ဆက်ဆံေရးကိုေရှ ရ့ ပီး ေဒသတွင်းနှင့် အြခားနိုင်ငံများ၊ 

ကမာ့ကုလသမဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

တက်ကစွာ ဆက်လက်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် နုိင်ငံ တကာ 

နှင့် ဆက်ဆံေရး တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက် ပီး နိုင်ငံေတာ်အကျို း စီးပွား 

ြဖစ်ထွန်းေစေရး၊ 

(ခခ) ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသတွင်း အာဆီယံနုိင်ငံ 

များ နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ချစ်ကည်ရင်းနီှးစာွ ဆက်ဆလံျက် 

နုိင်ငံေတာ် ၏အကျိုးစီးပွားကုိ ထိေရာက်စွာ အေထာက်အကူြပု 

နိုင်ရန ်သံတမန် နည်းလမ်းြဖင့် ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ေဖာ်ေဆာင်မည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူေထာင် 

ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေဆာင်ရွက်သွားေရး၊ 

(ဃဃ)နိုင်ငံေတာ်၏ ဘ ာေငွကုိ စနစ်တကျ အကျို းရှိစွာ ခိုးြခံေခတာ 

သံုးစွဲေရး၊ 

(ငင) အိမ်နီးချင်း နုိင်ငံများနှင့် ချစ်ကည်ရင်းနှီးစွာ ေနထုိင်နိုင်ေရး 

နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ြခင်းများအား ေဆာငရွ်က်ရန်နှင့် မိမိနိုင်ငံေတာ် 

၏အကျိုး၊ နိုင်ငံသားတုိ၏့အကျိုးကုိ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 

(စစ) ြမန်မာကိ ုကမာက သိရှိနိုင်ရန် ကျယ်ကျယြ်ပန ့ြ်ပန ့် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက် များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့် သံတမန ်

ဆက်ဆံေရး က  တိုးြမှင့်ေစေရးအတွက် ြပည်ပနုိင်ငံများတွင် 

သံရံုးသစမ်ျား တိုးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသတွင်း အာဆီယ၊ံ 

ဘင်းမ်စတက်၊ ဂျီအမ်အက်စ်စေသာ အဖွဲ ဝ့င်နိုင်ငံများနှင့် ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ပုိမုိချစ်ကည် ရင်းနီှးစွာ ဆက်ဆံ ပီး နုိင်ငံေတာ၏်   
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နုိင်ငံေရး၊ စးီပာွးေရး၊ လူမေရး၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ သိပံနည်းပညာ၊ 

စွမ်းအင်၊ စိုက်ပျို းေရး၊ လမး်ပန်းဆက်သွယ်ေရး စသည့် 

က အသီးသီး ဘက်စုံဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်ေအာင် ကိုးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဂဂ)  ြပည်ပနုိင်ငံများတွင် သံရံုးများ အသစ် ေဆာက်လုပ်ြခင်းနှင့် ရိှ ပီးေသာ 

နုိင်ငံပိုင် အေဆာက်အဦများကို ေရရှညတ်ည်တ့ံ ခိုင် မဲေစေရး အတွက် 

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများကုိပါ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃဃ)ြပည်ပနိုင်ငံများရိှ နုိင်ငံသားများအကျိုးကုိ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက် 

ေပးရန်။ 

 (ငင) နုိင်ငံပိုင် နယ်နမိိတ် မှတ်တုိငမ်ျား မွမ်းမံြခငး်၊ အသစ်တိုးချဲ  ့ စိုက်ထူ 

ြခင်းလုပ်ငနး်များကုိ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများနှင့် ညှိနင်းေဆာင်ရွက်ရန် 

နှင့် ြမန်မာ့ေရပိုင်နက်မိုင် တိုးြမှင့် သတ်မှတ်နိုင်ေရးအတွက် 

တတ်ကမ်းသည့် ပညာရှင်များနှင့်ညှိနင်း ပီး ေြပလည်စွာ ပူးေပါင်း 

လုပ်ေဆာင်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(ကက)ြပည်ပနိုင်ငံများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ြမန်မာသံရံုး(၃၃)ရံုး၊ အဖွဲ ရံု့း 

(၃)ရံုး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရံုး(၄)ရံုး၊ စုစုေပါငး်(၄၀)ရံုး ဖွင့်လှစ်ထား 

ရှိ ပီး ြဖစ်ရာလာမည့် ပဉမကာလတို ငါးနှစ်တွင် သံရံုး (၃)ရံုး တိုးချဲ  ့

ဖွင့်လှစ်မည်။ 

(ခခ) ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ နုိငငံ်တကာဆက်ဆံေရးကုိ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ရန်အတွက် မြဖစမ်ေန လုိအပ်လျက်ရိှေသာ နိုင်ငံြခားေရး 

ဝန် ကီးဌာန ရံုးအေဆာက်အဦသစ်အား နုိငငံ်ြခားေရးဝန် ကီးဌာန၏ 

လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ပံုစံေရးဆဲွ တည်ေဆာက်သွားမည်။ 

(ဂဂ) ငလျင်ဒဏ်ေကာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရ ပီး ဆက်လက်အသုံးြပုရန် 

အနရာယ်ရှိေနေသာ တိုကျို မို ၊့ ြမန်မာသံရံုး အေဆာက်အဦအား 

အသစ် ြပန်လည် တည်ေဆာက်သွားမည်။ 

(ဃဃ)နယူးေဒလီ မို ၊့ စစ်သံရံုးနှင့် ဝန်ထမ်းများ ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်မည်။ 
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(ငင)  ကွာလာလမ်ပူ မို ၊့ ြမန်မာသံရုံး အေဆာက်အဦဝယ်ယူမည်။ 

(စစ)  ပါရီ မို ၊့ ြမန်မာသံရံုး အေဆာက်အဦဝယ်ယူမည်။ 

(ဆဆ)ဆုိးလ် မို ၊့ ြမန်မာသံရုံး အေဆာက်အဦ လပ်စစ်မီးကို းလုိင်းများ 

လဲလှယရ်န်နှင့် ေရပိုက်လိုင်းများ မွမ်းမံမည်။ 

(ဇဇ) လန်ဒန် မို ၊့ ြမန်မာသံရုံးသံရုံး ဝနထ်မ်းေနအိမ်များ အကီးစား 

မွမ်းမံမည်။ 

(ဈဈ)  နယူးေယာက် မို ၊့ အဖဲွရံု့း အေဆာက်အဦအကီးစားမွမ်းမံမည်။ 

(ညည)ဝါရှင်တန် မို ၊့ ြမန်မာသံရုံး အေဆာက်အဦ အကီးစားမွမ်းမံမည်။ 

(ဋဋ) ဗီယင်ကျန်း မို ၊့ ြမန်မာသံရုံး အေဆာက်အဦ အကီးစားမွမ်းမံမည်။ 

(ဌဌ) ဂျကာတာမို ၊့ ြမနမ်ာသံရံုး အေဆာက်အဦ အကီးစားမွမ်းမံမည်။ 

(ဍဍ) ကင်ဘာရာ မို ၊့ ြမန်မာသံရံုး အေဆာက်အဦ အကီးစားမွမ်းမံမည်။ 

(ဎဎ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စညး်များနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသ 

ဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများြဖစ်ေသာ အာဆီယံ၊ ဘငး်မ်စတက်၊ 

ဂျီအမ်အက်စ်စေသာ အဖွဲအ့စည်း၀င် နုိင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် နုိင်ငံေတာ်၏ အကျို းစီးပွား ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး 

အတွက် ေစျးကွက်ရရှိေရး တုိးြမှင့် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဏဏ)ြပည်ပနိုင်ငံများတွင် နုိင်ငံပုိင် အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း 

ြဖင့် ေရရှည်တွင် ကမာနှင့်အဝှမ်း ကီးြမင့်လာေသာ လူေနမ စရိတ် 

အရ တိုးြမှင့်လာေသာ ရံုးခန်း၊ ေနအိမ်ခန်း ငှားရမ်းခများကို 

သက်သာေစေအာင် နုိင်ငံေတာ်၏ ဘ ာကို ခိုးြခံေခတာသည့် 

အေနြဖင့် ကျစ်လစ်စွာ သံုးစွဲမည်။ 

(တတ)ြပည်ပနုိင်ငံများတွင် ရှိ ပီးေသာ နိုင်ငံပိုင ် အေဆာက်အဦများကုိ 

လည်း ေရရှည် တည်တံ့ခိုင် မဲေအာင် နှစ်စဉ်မွမး်မံထိန်းသိမ်းမည်။ 

(ထထ)သံရုံးများတိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ြခင်းြဖင့် ကမာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ေကာ်ြငာေပးြခင်းတိုြ့ဖင့် ြမန်မာကို နိုင်ငံတကာ 

မှ သရိှိေအာင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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(ဒဒ) နုိင်ငံေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင် မဲေရး နိုင်ငံေတာ်၏ 

ပိုင်နက် နယ်နိမိတ်အား မထိပါးေစေရးအတွက် နှစ်စဉ် နယ်နိမိတ် 

မှတ်တိုင်များ မွမ်းမံြခင်း၊ အသစ်စုိက်ထူြခင်းတိုကုိ့ အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဓဓ) ြပည်ပနိုင်ငံများတွင် ေရာက်ရှိေနေသာ နိုင်ငံသားများအား  လုိအပ် 

သည့် အကူအညီ ထိေရာက်စွာေပးမည်။ 

(ဍ) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စးီပွားေရးဖွံ ဖိ့ုးတိုးတက်မ 

(၁) မူဝါဒ များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)အရည်အေသွး ရိှေသာ စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းများ ြဖစ်ေပ ေစေရး 

နှင့် စာရင်းအင်းစနစ် ြပုြပင်ေရး၊ 

(ခခ) အမျိုးသားစာရငး်စနစ် ၂၀၀၈ သုိ ့ ကူးေြပာင်းရာတွင် လုိအပ်ေသာ 

စီးပွားေရး စစ်တမး်များ ေကာက်ယူနုိငေ်ရးအတွက် ဖွဲ စ့ည်းပုံ 

အင်အား တုိးြမှင့်၍ စာရင်းဇယား၊ ကိန်းဂဏန်း မှန်ကန်ေရး 

ေလ့ကျင့် ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) အမျိုးသားဘက်စုံ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးစီမကိံန်း တင်သွင်းနိုင်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဃဃ)နိုင်ငံေတာ်တွင် လူမစီးပွား ဖွံ ဖ့ို း တုိးတက်ရန် အေြခခံ အေဆာက် 

အအံု ဖွံ ဖ့ိုးမတွင် ြပည်ပ ေငွေကးအကူအညီ၊ အေထာက်အပံ့နှင့် 

ကမ်းကျင်မ အကူအညီများ စုစည်းရရိှေရးအတက်ွ ြပည်ပအဖဲွ  ့

အစညး်များ၊ နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ငင) ေကျးလက်ေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရးနှင့် ဆငး်ရဲမ ေလျာ့နည်းေရး 

လပ်ုငန်းစဉ်နှင့် နုိင်ငံေတာ်၏ လူမစီးပွား ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရးအတွက် 

အေထာက်အကူြပုမည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(စစ) အာဆီယံစးီပွားေရး ေပါင်းစည်းေရးအတွက် အေထာကအ်ကူြပု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)နုိင်ငံေတာ် အစိုးရအဖွဲ မ့ ှကုိးကားရန် လုိအပ်ေသာ နုိင်ငေံတာ်မှ ေခတ် 

အဆက်ဆက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံေရး၊ လူမေရးနှင့် ယဉ်ေကျးမ 
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ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအား အေထာက်အကူြပုေပးြခင်းတုိြ့ဖင့် 

နုိင်ငံေတာ်နှင့် ြပည်သူတစရ်ပလံု်းမှ အားထားသည့် ေမာ်ကွန်းတိုက် 

အြဖစ် ရပ်တည် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဇဇ)  နိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများအား 

ြဖစ်နုိင်ေချရိှ /မရိှ၊ စီးပွားေရးရေထာင့်မှ အကျိုးအြမတ်ရနိုင်မ ရိှ/မရှိ 

စိစစ်ေပးေရး၊ 

(စျစျ) အေကာင်အထည်ေဖာ် ပီးေသာ စီမံကိန်းများအား စိစစ် သံုးသပ်၍ 

အစုိးရ အဖဲွသ့ို ့အစီရင်ခံ တငြ်ပေပးေရး၊ 

(၂) ရညမှ်န်းချက် များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)အမျိုးသား ဖံွ ဖိ့ုးေရးစီမံကိန်း ေရးဆဲွနုိငေ်ရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး အစုိးရ 

အဖွဲ မ့ျားနှင့် ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ခခ) နုိင်ငံေတာ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ၊ ပုဂလိကအဖွဲအ့စည်း အသီးသီး၏ 

စီးပွားေရး၊ လူမေရး သတင်းအချက်အလက်များ၊ စာရင်းအင်းများ 

ကို မှန်မှန်ကန်ကန်စုစည်း၍ မှတ်တမ်း တင်ထိန်းသိမ်း ပီး  နိုင်ငံေတာ် 

သုိ ့စိစစ ်သံုးသပ် တင်ြပရန်။ 

(ဂဂ) ဂျီအမ်အက်စ် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပင်န်း စမံီချက် 

များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ က များနှင့် 

ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ဃဃ)၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနုိင်ငံမှ အာဆီယံစီးပွားေရး ဝန် ကီးများ 

အစည်းအေဝး သဘာပတိအြဖစ် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး 

အတွက် လုိအပ်သည်များ ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ရန်။  

(ငင) နှစ်နုိငငံ်အချင်းချင်း စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ကုလသမဂ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် 

ပူးေပါင်း ညိှနငး် ေဆာင်ရွက်ေပးရန။်  

(စစ) နုိင်ငံေတာ်၏ လုပ်ငန်းစမံီကိန်းများအား စိစစ် သံုးသပ်ရန်။  



  
188 

  
 

(ဆဆ)နိုင်ငံေတာ်အတွင်း နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် နုိင်ငံသား ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမ လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူ ေချာေမွ စွ့ာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်းြဖင့် 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ တုိးတကေ်စ ပီး နိုင်ငံေတာ် ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကမ် စီမံကိန်း 

များအား အေထာက်အကူြပုရန်။ 

(ဇဇ) ပုဂလိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်း တိုးချဲ လ့ုပ်ကိုင်နိုင်ေစရန်အတွက် ကုမဏီ 

လုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အသင်းအဖွဲ  ့

များ ထူေထာင်မကို အားေပး ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် နုိင်ငံေတာ၏် 

စီးပွားေရး ဖွံ ဖ့ိုး တုိးတက်ေစရန်။ 

(ဈဈ) ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပထမအကိမ ် ြမန်မာဖွံ ဖ့ိုးေရး 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ ဖိုရမ ်ကျင်းပရန်။  

(ညည) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်းကမာ့ စီးပွားေရးဖိုရမ်ကျင်းပရန်။ 

(ဋဋ) လူမစီးပာွးအညန်းကိန်းများက ေ့ပါင်းစံုတွင်ထုတ်ြပန်နိုင်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

(ကက)အမျို းသားစီမံကိန်းေရးဆဲွရာ၌ လက်ရိှအသံုးြပုေနေသာ ၁၉၆၈ 

ခုနှစ်၊ အမျို းသားစာရင်းအင်းစနစ် မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ ် အမျိုးသား 

စာရင်းအင်းစနစ်သုိ ့ ေြပာင်းလဲေရးအတက်ွ သင်တန်းများေပးြခင်း၊ 

ေကာက်ယူရရှိသည့် ကိန်းဂဏနး်များကုိ ကွန်ပျူတာ ပရုိဂရမ်များ 

ြဖင့် စမ်းသပ် စာရင်းေရးသွင်းြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ခခ) က  စီမံကိန်းတာ၀န်ယူသည့် ၀န်ကီးဌာနများနှင့် ေဒသနရ 

စီမံကိန်း တာ၀န်ယူသည့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အစုိးရအဖွဲ မ့ျား 

မှ နိုင်ငံပုိင်၊ ပုဂလိကနှင့် အသင်းအဖဲွမ့ျားအတွက် ေကာက်ယူထား 

သည့် စာရင်းများကို ေပါင်းစပ်ညှိနငး်၍ အမျို းသားဘက်စုံဖွံ ဖ့ို း 

တုိးတက်ေရး စီမံကိန်း ေရးဆွဲမည်။ 

(ဂဂ) တုိးချဲ ဖဲွ့ စ့ညး်ထားသည့် ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့်အညီ လိုအပ်သည့် အိမရ်ာ၊ 

ရုံးခန်းများ ေဆာက်လုပ်ရန်နှင့် ရံုးအသံုးအေဆာင် ပစည်းများ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စသည့် ရုံးအသံုးအေဆာင်များ ပ့ံပုိးမည်။ 
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 (ဃဃ)ဌာနဆုိင်ရာများနှင့် ေဒသနရဆိုင်ရာများမှ စာရင်းများ ရယူ စုစည်း 

ထတ်ုြပန်မည်။  

(ငင)  စာရင်းအင်းများ မှန်ကန်ေစေရးအတွက် လုိအပ်မည့် စစ်တမ်းများ 

ေကာက်ယူမည်။ လူမစီးပွားအညန်းကိန်းများ က ေပါင်းစုံထုတ်ြပန် 

နိုင်ေရးအတွက် ဌာနအသီးသီးနှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည။် 

(စစ)  နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမကို စိစစ် ေဆာင်ရွက် 

မည်။ 

(ဆဆ)စာရင်းအင်း ဥပေဒအား ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) ေမာ်ကွန်းဥပေဒအသစ် ေရးဆဲွေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(စျစျ) နုိင်ငံေတာ်၏ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဎ)လူဝင်မကီးကပေ်ရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အား 

(၁) မူဝါဒများ မှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ကက)နိုင်ငံေတာ်တည်တံ့ေရး၊ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တ့ံခုိင် မဲေရးနငှ့် 

“ကမာတည် သေရွ  ့ ြမန်မာနုိင်ငံတည်ရိှရမည်၊ ကမာတည်သေရွ  ့

ြမန်မာလူမျိုး တည်ရှိရမည်” ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်နှင့်အညီ ဤဝန် ကီး 

ဌာန၏ အဓိကလုပ်ငနး် တာဝန်(၃)ရပ် ြဖစ်ေသာ လူဝင်မ 

ကီးကပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသားမှတ်ပံုတင်ေရးနှင့် နုိင်ငသံား 

မှတ်ပုံတင်ေရးလုပ်ငန်း၊ ြပည်သူအ့င်အား စာရင်းေကာက်ယူ 

ထိန်းသိမ်းေရးလုပင်န်း စသည့်လုပ်ငန်းရပမ်ျားအား မူဝါဒအြဖစ် 

သတ်မှတ်ေဆာငရွ်က် သွားမညြ်ဖစ် ပီး ဝန်ထမး်များမှ မျိုးချစ် 

စိတ်ဓါတ်ကုိအေြခခံ၍ ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ေခတမ်ီ 

စနစ်ကျသည့် အဆင့်ြမင့် နည်းပညာ အသုံးြပု၍ စွမ်းရည်ထက်ြမက် 

ေသာလူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်များအား အသံုးချေဆာငရွ်က်သွားေရး၊ 

(ခခ) နုိင်ငံေတာ်စီမံကိန်းများအတွက် အေထာကအ်ကူြပုေစမည့် ခိုင်မာ 

တိကျေသာ လူဦးေရဆိုင်ရာ  စာရင်းဇယားများအား ေကာက်ယူ 

ထိန်းသိမ်း၍ ထိေရာက် မှန်ကန်စွာ အသံုးြပုနုိင်ေစေရး၊ 
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(၂) ရညမှ်န်းချက်များမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ကက)ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အေသွး တိုးတက်လာေစေရးအတွက် ရာထူး 

အဆင့်အလုိက် စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ေရး မွမ်းမံသင်တန်းများအား 

ဝန် ကီးဌာန၏ အစီအမံများြဖင့် ဖွင့်လှစ်သွားရန်။ 

(ခခ) ဝန်ကီးဌာန၏လုပ်ငန်းများကို အသွင်သ ာန်နှင့် အနှစ်သာရ 

ေြပာင်းလဲတိုးတက်ေရးနှင့် ြပည်သူအားအသွင်သစ်ြဖင့် ဆက်ဆံေရး 

စနစ်များအား ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ဂဂ) နိုင်ငံတကာမို ြ့ပေလေကာင်းအဖဲွ  ့ စံနန်းအရ ရန်ကုန်အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ ေနြပည်ေတာ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ 

တံတားဦး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်နှင့် နယ်စပ်ေဒသဝင်ေပါက် 

(၂၆) ေပါက်တိုတ့ွင် ခရီးသွား အေထာက်အထားများအား စက်ြဖင့် 

ဖတ်ရ စစ်ေဆးနိုင်သည့်စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားနုိငေ်ရးအတွက် 

လိုအပ်သည့် ကွနပ်ျူတာနှင့် စက်ပစည်းများကို တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက် 

သွားရန်။ 

(ဃဃ)ြပည်ဝင်/ြပည်ထွက် စနစ်များလွယ်ကူေချာေမွေ့စေရးအတွက် ေခတ်မီ 

နည်းပညာသုံး စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ြခင်းနှင့် စွမ်းရည်ြပည့် 

ကမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ ေမွးထုတ်ြခငး်အား အဆင့်ဆင့် စီမံချက်များ 

ချမှတ်၍ ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(ငင) ေြပာင်းလဲလာေသာ ေခတ်စနစ်နှင့်အညီ ြပည်ပမှ အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ၊ အရင်းအနှီးများ စီးဝင်လာနိုင်ေရးအတွက် 

လုိအပ်ေသာစနစ်များကုိ တစ်စထက်တစ်စ တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်သွား 

ရန်။ 

(စစ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀)ရက်ေနမ့ ှဧ ပီလ(၁၀)ရက်ေနအ့ထိ စမ်းသပ် 

သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူရန်။ 

(ဆဆ)၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရကေ်နရိှ့ လူဦးေရစာရင်း 

တွကခ်ျက်ရန်။ 
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(ဇဇ) ၂၀၁၄ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ(၃၀)ရက်ေနမှ့ ဧ ပီလ(၁၀)ရကေ်နအ့ထိ လူဦးေရ 

နှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ သနး်ေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူရန်။ 

(စျဈ) လူဦးေရဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ 

ထုတ်ြပန်နိုင်ရန်အတွက် လူဦးေရသတင်း အချက်အလက် ဗဟုိဌာန 

တစ်ခု ထူေထာင်ရန်။ 

(ညည) လူဦးေရနှင့်အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းဥပေဒြပဌာန်းရန်။ 

(ဋဋ) လူဦးေရဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဌဌ) လူဦးေရစာကည့်တိုက်ကို စာကည့်တုိက်အချင်းချင်း လုပ်ငန်းကိစ 

ရပ်များကုိ အွန်လုိင်းမှ ဆက်သွယ်တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်သွားရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ကက) လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးလုပ်ငန်း (ြပည်ဝငစ်နစ်) 

-   ကနဦးအဆင့်အြဖစ် လုပ်ငန်းဗီဇာ ြဖင့် ဝင်ေရာက်လာသူများအား 

ဆုိက် ေရာက်ဗီဇာစနစ်နှင့် လွယ်ကူေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-  ြပည်ပခရီးသည်များ (အထူးသြဖင့် ကမာလှည့်ခရီးသည်များ) 

အတွက် လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ ဝင်ေရာက်နိုင်ေစရန် ြပည်ဝင်ခွင့် 

အွန်လုိင်းစနစ်ြဖင့်  အစားထုိး ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- နယ်စပ်အိမ်နီးချင်း (၅)နိုင်ငံအနက် နှစ်နုိငငံ်သေဘာတူစာချုပ် 

ချုပ်ဆိုရန် ကျနရိှ်ေနေသာ အိနိယနိုင်ငံနှင့် သေဘာတူစာချုပ် 

ချုပ်ဆိုနိုင်ေရး ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-  ဂျီအမ်အက်စ်၊ အာဆီယံ၊ ဘင်းစတက၊် ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖရား-

မဲေခါင်ေဒသစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆုိင်ရာနည်းဗျူဟာ 

အဖွဲ စ့သည့် ေဒသတွင်း အဖဲွအ့စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်း 

များတွင် လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်များအား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 
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- အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များတွင် ခရီးသွားအေထာက်အထား 

များအား စက်ြဖင့် ဖတ်ရစစေ်ဆးနိုင်သည့် စနစ်အားတုိးချဲ  ့

တပ်ဆင် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်များမှ ဝင်ေရာက/်ထွကခွ်ါေသာ 

ခရီးသည်များ၏ အချက်အလက်များအား အချက်အလက်များ 

သိမ်းဆညး်သည့် ပရုိဂရမ်များြဖင့် သိမ်းဆညး်ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရးနှင့် စက်ြဖင့်ဖတ်ရ  ့စစ်ေဆးနုိင်ေသာ ခရီးသွား အေထာက် 

အထားများ စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်မည့် 

ကွန်ပျူတာနှင့် စက်ပစည်းများ ြပည့်ြပည့်ဝဝ တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

- အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ နယ်စပ် ၀င်ေပါက်/ထွက်ေပါက်များ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ် ဦးစီးဌာနမှူးရံုး၊ ဦးစီးရံုးချုပ်တုိနှ့င့် 

ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ အချိန် 

နှင့်တစ်ေြပးညီ သတင်းပုိစ့နစ် တည်ေဆာက် ပီး၊  နယ်စပ်ေဒသ 

၀င်ထွက် သွားလာမများ ထိန်းချုပ်ေရး ကွန်ယက်စနစ် 

တည်ေဆာက်ေရးအတွက် ေဆာငရွ်က် သွားပါမည်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံအတွငး်သုိ ့ အေကာင်းအမျိုးမျိုးြဖင့် ဝင်ေရာက်ခဲ့ ပီး 

ေနခွင့် သက်တမ်းတိုးြမှင့်လိုသည့် နုိင်ငံြခားသားများအား ေနခွင့် 

သက်တမ်းတိုးြမှင့်ေပးရာတွင် စက်ြဖင့်ဖတ်ရနုိင်သည့် ဗီဇာစနစ် 

အား တပ်ဆင် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ခခ) နုိင်ငံြခားသားများ ထိန်းသိမ်းေရး 

- နိုင်ငံေတာ်၏မူဝါဒနှင့်အညီ နုိင်ငေံတာ်ဖံွ ဖိ့ုးေရးအတွက် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ နိုင်ငံြခားသားများနှင့် ကမာလှည့်ခရီးသည် 

များ စနစ်တကျ ရှိေစေရးနှင့် လဝူင်မကီးကပ်ေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရိှေစေရးအတွက် နိုင်ငံြခားသား 

ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဆက်နွယ်ေနေသာ ဝန်ကီးဌာန 

များနှင့်ပူးေပါင်း၍ တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် အလုိက်၊ 
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လမ်းေကာင်းအလုိက် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာစနစ်ြဖင့် 

ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

- နိုင်ငံြခားသား ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း ပုိမုိေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် နိုင်ငံြခားသားထိန်းသိမ်းေရး 

အဖဲွမ့ျား ဖဲွ စ့ည်းတာဝန် ေပးအပ်သွားပါမည်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နုိင်ငံြခားသား အမဲေနထုိင်ခွင့်စနစ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်နုိငေ်ရးအတွက် အမဲေနထိုင်ခွင့် စနစ်ဆိုင်ရာ 

နည်းဥပေဒ (မူကမ်း)ကို ေရးဆဲွလျက်ရိှရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း 

အမဲေနထုိင်ခွင့် စနစ်ကို စတင် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

- အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ ဖွင့်လှစ်ချိန်တိုင်းတွင် မိမိဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များအား ပူးတွဲတာဝန်ချထား ေပးသွားမည်ြဖစ် ပးီ၊ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  နုိင်ငံြခား 

သားများ၏ ြပည်ဝင်ခွင့်၊ ေနခွင့် တုိးြမှင့်ေရး၊ နုိငငံ်ြခားသား 

မှတ်ပုံတင် ကိစရပမ်ျားအား တစ်ချိန်တည်း တစ် ပို င်တည်း 

တစ်ေနရာတည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

(ဂဂ) အမျို းသားမှတ်ပုံတင်ေရးနှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ေရးလုပ်ငန်း 

- တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အနှံ ့ ေမွးရာပါ နုိင်ငံသားများ 

(တုိင်းရင်းသားများ)အား မိုးပွင့်စီမံချက်များြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

- မုိးပွင့်စီမံချက်များတွင် ေမးွဖာွးသူများ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းအမည် 

တိုးြခင်း၊ ေသဆံုးသူများ အမည်စာရင်းပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ေြပာင်းဝင် 

လာသူများစိစစ်စာရင်းတိုးြခင်း၊ ေြပာင်းထွက်သွားသူများ စာရင်း 

ပယ်ဖျကြ်ခင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ေပျာက်ဆုံး/ပျက်စီး 

မိတူထုတ်ေပးြခင်း၊ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း ခွဲထွက်ြခင်း၊ 

အသက်(၁၀)နှစ် ြပည့်/အသက် (၁၈)နစ်ှြပည့် နုိင်ငံသား စိစစ်ေရး  
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ကတ်ြပား ထုတ်ေပးြခင်း၊ အသက်(၁၀)နှစ်ြပည့်မ ှ အသက်(၁၈) 

နှစ်ြပည့် နုိငငံ်သားစိစစ်ေရးကတြ်ပား လဲလှယ်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ေပျာက်ဆုံး/ပျက်စီးမိတူ ထုတ်ေပး 

ြခင်း၊ လူမျို း၊ ဘာသာစသည်ြဖင့် ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

- ပွင့်လင်းထင်သာ ြမင်သာရှိမနှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ ပေပျာက် 

ေစေရးအတွက် အမျို းသားေရးတာဝန်အြဖစ် သတ်မှတ်၍ 

စီမံချက် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ြပည်သူလူထုများအေနြဖင့်လည်း၊ မိမိဌာန လုပ်ငန်းအေပ   

ပွင့်လင်းထင်သာ ြမင်သာရှိေစရန်နှင့် အြမင်ကည်လင်စွာြဖင့် 

ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ 

ပါဝင်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ေရဒီယို၊ ရုပ်ြမင ်

သံကား၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ လက်ကမ်းစာေစာင်အပါအဝင် 

မီဒီယာ နည်လမ်းမျိုးစံုတုိမ့တှစ်ဆင့် သန်ရှ့င်းေသာ အစိုးရအြဖစ ်

သက်ေသြပနုိင်ရန် အသိပညာေပးေရးလုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ  ့

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

-  တည်ဆဲဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အစိုးရမဟုတ်

ေသာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ေနာ်ေဝဒုကသည်ဆိုင်ရာ ေကာင်စီနှင့်  

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာရ် အစရှိသည့်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်း၍ 

ြပည်သူအများ ကုနက်ျစရိတ် သက်သာစွာြဖင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပား လက်ဝယ်ရရိှေစေရး ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- ရံုးရိှမှတ်တမ်းမှတ်ရာများြဖင့် တိုင်ဆိုင်စစ်ေဆးရန် လုိအပ် ပးီ၊ 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုနုိင်ေသာ ေသွးေနှာြပည်သူများ 

၏ နိုင်ငံသားြဖစ်မ အေြခအေနများအား စနစ်တကျ အချိန်ယူ၍ 

ေဆာင်ရွက်ေနမကို စနစ်တစ်ရပ ် ချမှတ်ကီးကပ်၍ ပွင့်လင်း 

ြမင်သာထင်းရှားစွာ အသိေပးြခင်းတုိြ့ဖင့် လူထုအေြခြပုစနစ်ကို 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။  
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- ထာဝစဉ် ထိန်းသိမ်းထားရန်လုိအပ်ေသာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ 

အား သဘာဝေဘးအနရာယ်နှင့်၊ အေမှာင့်ပ ေယာဂေကာင့် 

ပျက်စီးဆံုးရံးမ မရှိေစေရးအတွက် နည်းပညာအသုံးြပုစနစ်သို ့

တစ်ဆင့် ပီးတစ်ဆင့် ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဃဃ) ြပည်သူအ့ငအ်ားစာရင်းေကာက်ယထိူန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

-  ၂၀၁၄ ခုနှစ ် လူဦးေရနှင့် အိမအ်ေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်း 

ေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များြဖစ်သည့် ေြမပံုေရးဆဲွြခင်းလုပ်ငန်း၊ သတင်းနှင့်ြပန်ကားေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာရင်းဇယား ြပုစုြခင်းလုပ်ငန်း 

များအတွက် လုိအပ်သည့် စက်ပစည်း ကိရိယာများ ဝယယူ် 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ ဝနထ်မ်းများအား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခငး်၊ 

ေမးခွန်းပုံစံပါ အချက်အလက်များကို အသံုးြပုသူများနှင့် ညှိနင်း 

သည့် အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွ ကျင်းပြခင်း၊ ေမးခွန်းပုံစံများ 

အတည်ြပုြခင်း၊ လက်စွဲစာေစာင်များြပုစုြခငး်များကုိ ေဆာင်ရွက် 

သွားပါမည်။ 

- ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လဦူးေရနှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ သန်းေခါင် 

စာရင်းေကာက်ယူရန်အတွက်  ဗဟုိသန်းေခါငစ်ာရင်း ေကာ်မရှင်၊ 

ဗဟုိသန်းေခါင်စာရင်း ေကာ်မတီနှင့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊ 

ခရုိင်၊ မို န့ယ်၊ ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဆင့်ဆင့် 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယေူရးအတွက် ကိုတင် 

ြပင်ဆင်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

- ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စမ်းသပ်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူြခင်း လုပ်ငန်း 

ကို ေတွရ့ှိရာအရပ်တွင် ေကာက်ယူသည့်မူနှင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်း 

ေကာက်ယူသည့် နည်းလမ်းကုိအသံုးြပု၍ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်(၁၄)ခုရိှ မို န့ယ်(၂၀)တွင် မို ၊့ ရပ်ကွက် (၅)ခုနှင့် 

ေကျးရွာ (၁၅) ခုတွင ်ေကာက်ယူသွားပါမည်။  
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- စမ်းသပ်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူေရးအတွက် မို န့ယ် 

ေရွးချယ်ြခင်း၊ ေရွးချယ်ထားေသာ မိုန့ယ်များ၏ မို န့ယ်အညန်း 

နှင့် မို မ့ ေြမပံုများကုိ ပထဝီသွင်ြပင်လကဏာ အေနအထားနှင့် 

ဆိုင်ေသာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသံုး၍ ထုတ်လုပ် ပီး 

သက်ဆိုင်ရာ မို န့ယ်များသို ့ ေပးပုိ၍့ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာအုပ်စု 

နယ်နိမိတ်ပါဝင်ေသာ  ေြမပုံများေရးဆဲွြခင်း ေကာက်ကွက်ခွဲနည်း 

နှင့် ေကာက်ကွက်ေြမပုံေရးဆွဲရန် သင်တန်းေပးြခင်း၊ စာရင်း 

ေကာက်ကွက်ခွဲြခင်း၊ စာရင်းစစ်စာရင်းေကာက်များ ေရွးချယ် 

ခန်ထ့ား၍ သင်တန်းေပးြခင်း လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။  

- စမ်းသပ်သန်းေခါင်စာရင်း ေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် 

ရန် ေရွးချယ်ထားေသာ ရပ်ကွက်နှင့်ေကျးရွာအုပ်စု (၁)ခုစီတွင ်

ေကာက်ကွက် (၅)ခုစီခဲွ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀)ရကေ်နမ့ှ 

ဧ ပီလ (၁၀)ရက်ေနအ့ထိ (၁၂)ရက်ကာ ေကာက်ယူသွားပါမည်။ 

- ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ(၁) ရက်ေနလူ့ဦးေရကို ခန်မ့ှန်း 

တွက်ချက်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ြပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ လူဦးေရ စာရင်းနှင့်တိုးနန်း၊ မို န့ယ်လဝူငမ် 

ကီးကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပံုတင်ေရးဦးစီးဌာနမှ (၆)လ 

တစ်ကိမ်ေပးပုိလ့ာေသာ အေြခခံေဒသစာရင်းနှင့် ဇယား(၈)မျိုး 

အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ေဒသ စီးပွားေရးနှင့် လမူေရးေကာ်မရှင်နှင့် 

လူဦးေရ အညန်းကိန်းများဆုိင်ရာ ဗျူရိုမှထုတ်ြပန်ေသာ 

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ခန်မှ့န်းလူဦးေရနင့်ှ တိုးနန်းတိုကုိ့ အ ေြခခံ၍ 

ခန်မ့ှန်း တွက်ချက်သွားပါမည်။ 

- ၂၀၁၄ခုနှစ် ြပည်လုံးကတ် လူဦးေရနှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ 

သန်းေခါငစ်ာရင်း ေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းကို ေတွရ့ှိရာအရပ် 

တွင် ေကာက်ယူသည့်မူနှင့် တစ်အိမ်တက်ဆင်း ေကာက်ယူသည့် 

နည်းလမ်းကို အသုံးြပု၍ ြမန်မာတစ်နုိင်ငံလံုးတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 
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မတ်လ(၃၀) ရက်ေနမှ့ ဧ ပီလ(၁၀)ရက်ေနအ့ထိ ေကာက်ယူ 

သွားပါမည်။ စာရင်းေကာက်ကွက် (၁၀၀,၀၀၀)ခန် ့ အတွက် 

စာရင်းစစ်လုပ်ငနး် ေဆာင်ရွက်မည့် အထကတ်န်းနှင့် 

အလယ်တန်းြပ ဆရာ/ဆရာမ (၂၀,၀၀၀) ဦး၊ စာရင်းေကာက် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် မူလတန်းြပဆရာ/ဆရာမ (၁၀၀,၀၀၀) 

ဦး ြဖင့် ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

- လူဦးေရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ အချိန်နှင့် 

တစ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်နုိင်ေရးအတွက် လူဦးေရ သတင်းအချက် 

အလက်ဗဟုိဌာနတစခု် ထူေထာင်ရန် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် 

လူဦးေရ သတင်းအချက်အလက်များဆိုင်ရာ ဝက်(ဘ်)ဆုိက်(ဒ)် 

တစ်ခု ထူေထာင်သွားပါမည်။ 

- ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျို းသားအဆင့်လူဦးေရနှင့် ဖွံ ဖ့ို း 

တိုးတက်ေရး ေကာ်မရှင်၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

ေရှ လု့ပင်န်းစဉ်များကုိ အေကာင်အထညေ်ဖ  ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာနတွင် လူဦးေရ သတငး်အချက်အလက် 

နှင့် ဖံွ ဖိ့ုးေရးဌာနခဲွကုိလည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များတွင် ြပည်သူအ့ငအ်ား လုပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (၁၄)ဖွဲ  ့ တုိးချဲ ဖဲွ့ စ့ညး် 

သွားပါမည်။ 

- ဦးစီးဌာနစာကည့်တုိက်အား စာကည့်တိုက်အချင်းချင်း လုပ်ငန်း 

ကိစရပ်များကို အွန်လုိင်းမှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် သွားပါမည်။ 

(ငင) ဝန်ထမ်းစွမ်းအင် ြမှင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း 

- လူပုဂိုလ်တစဦ်းချင်း အသွင်သ ာန် ေြပာင်းလဲေရးအတွက် 

သတ်မှတ်တူညီဝတ်စံုနှင့် အဆင့်တံဆိပမ်ျားအား သတမှ်တ် 

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝတ်ဆင်ေစ ပီး၊ ဝတ်စား 

ဆင်ယင်မ၊ သန ့ရှ်င်းသပ်ရပ်မ၊ ကည်လင်ရင်ပျမ၊ လန်းဆန်း 

တက်ကမ၊ နှစလုိ်ဖွယ် အသွင်သစ ် ဆက်ဆံမများ ရှိေအာင်

ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 
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- ရံုးပုိင်းဆုိငရ်ာ အြမင်တင့်တယ်ေစေရးအတွက် အသွင်သ ာန်

ေြပာင်းလဲေရးကုိ  ရံုးဥပဓရုိပ်ေကာင်းမွန်ေရး၊  ရုံးမျက်နှာစာ  

သာယာလှပေရးနှင့် ေရလ့ျားပန်းြခံများ ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

သန ့ရှ်ငး်ေသာ ေသာက်ေရအိုးစင်ထားရှိေရး၊ သပ်ရပ်လှပေသာ 

ထိုင်ခုံများ စီစဉ်ထားရိှေရး၊      မို န့ယ်များအားလံုး တူညီေသာ 

ဆိုင်းဘုတ်ထားရှိေရး၊ ရုံးဆိုင်ကယ်/ယာဉ်များအား အမှတ်တံဆိပ် 

သေကတြဖင့် သပ်ရပ်ခန ့ထ်ည်မရိှေရးနှင့် ထံုး သုိမ့ဟုတ် ေရေဆး 

လှပစွာသုတ်ထားေရး ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက ်သွားပါမည်။ 

 - ရံုးတွင်းရိှ စာရွက်စာတမ်းနှင့် မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများ 

အား သန ့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာြဖင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရိှေရး 

အတွက် ထိေရာကေ်သာ အစီအမံများြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ေကာက်ယူမည့် 

လူဦးေရနှင့် အိမအ်ေကာင်းအရာ သန်းေခါင်စာရင်းလုပ်ငန်း 

အတွက် ေမးခွန်းပုံစံများ ထားရှိရန်နှင့် ထပမံ်ခန ့ထ်ားမည့် 

ဝန်ထမ်းများအတွက် ြပည်သူအ့င်အားဦးစီးဌာနတွင် (၂)ထပ် 

အေဆာက်အဦတစ်လံုး၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးနှင့် အမျိုးသား 

မှတ်ပံုတင်ေရးဦးစီးဌာနတွင် မို န့ယ်ရံုး (၂)ရံုး၊ မို န့ယ်ခွဲရံုး(၂)ရံုး 

နှင့် ကငး်စခနး် (၁၀)ခု ေဆာက်လုပ်သွားပါမည်။ ချင်းြပည်နယ်၊ 

ဟားခါး မို န့ယ်နှင့် ထန်တလန် မို န့ယ်(၂)မို န့ယ်ကို ဟားခါးခရုိင် 

အြဖစ် ၀နထ်မး် အင်အား (၁၇)ဦးြဖင့် တုိးချဲ ဖဲွ့ စ့ည်းသွားပါမည်။ 

- ချင်းြပည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ပလက်၀ မိုန့ယ၊် ဆမးီေကျးရွာ 

အား ဆမီး မို န့ယ်ခဲွအြဖစ် ၀နထ်မး်အင်အား(၁၀)ဦးြဖင့် တုိးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်း သွားပါမည်။ 

- စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ ခနီးခရိုင်၊ ေလရီှး မို န့ယ်၊ ဆွမရာ 

ေကျးရွာအား ဆွမရာ မို န့ယ်ခွဲအြဖစ် ဝန်ထမ်းအင်အား(၁၀)ဦး 

ြဖင့် တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း  သွားပါမည်။ 
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- ဝန်ကီးဌာန၏လုပ်ငန်းများ အနှစ်သာရ ေြပာင်းလဲတိုးတက်ေစ 

ေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်များနှင့် နယ်စပ်ေဒသ 

ဝင/်ထွက် စခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်း 

များအား အဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာ ပုိမိုက မ်းကျင်ေရးအတွက် 

အသုတ်လိုက်ခွဲ၍ ေလ့ကျင့်သင်ကား ပီး ြပည်သူများနှင့် နုိင်ငံြခား 

သားများအား အသွင်သစ်ြဖင့် ဆက်ဆံနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွား 

ပါမည်။ 

- ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ကမ်းကျင်မ ရှိေစေရးအတွက် 

ကွန်ပျုတာသင်တန်းနင့်ှ အြခားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျ 

ေပးြခင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် သင်တန်းများ၊ အရာရှိများ 

မွမ်းမံသင်တန်းများ၊ ဖွင့်လှစ် ပုိခ့ျြခင်းတုိ ့ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

- လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မ တုိးတက်ေစေရးနှင့် ကွန်ပျူတာဆုိင်ရာ 

ကမ်းကျင်မ ရှိေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းအေတွအ့ကုံ များမှ 

တတ်ေြမာက်ေစြခင်းအြပင် လစဉ်ကွန်ပျူတာ၊ အဂလိပ်စာ 

ဆန်းစစ် စာေမးပွဲများ ြပုလုပ်ြခင်းနှင့် နှစ်စဉ် နှစ်တစ်နှစ်အတွက် 

အေကာင်းဆံုး စံြပဝန်ထမ်းဆု(ဥပေဒ)၊ နှစ်တစ်နှစ်အတွက် 

အေကာင်းဆံုးစံြပ ဝန်ထမ်းဆု(ကွန်ပျူတာ)နှင့် နှစ်တစ်နှစ် 

အတွက် အေကာင်းဆံုး စံြပဝန်ထမ်းဆု (အဂလိပ်စာ)များ 

ေရွးချယ်၍ ရာထူးအဆင့်တုိးေပးြခင်း အပါအဝင် ချီးြမှင့်ြခင်းများ 

ကို နှစ်စဉ် ကျင့်သံုး သွားပါမည်။ 

- ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်မှ ေခ ယူေသာ ဝန်ထမ်းအေြခခံ၊ စွမ်းရည် 

ြမှင့် သင်တန်းများအား စဉ်ဆက်မြပတ် ေစလတ်တက်ေရာက်ေစ 

ပါမည်။ 

- အြခားဝန် ကီးဌာနနင့်ှ အဖဲွအ့စညး် အသီးသီးမှ  ဖွင့်လှစ်ေသာ 

သင်တန်းများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ြပည်ပသင်တနး် 

များ၊ အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွများသုိ ့ မိမိတိုဝ့န်ကီးဌာနမှ ဘာသာရပ် 

ပိုခ့ျမ ကမ်းကျင်ေသာဝန်ထမ်းများကုိ ေစလတ်ြခင်းနှင့် ဝန်ထမ်း 
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များအား သင်တန်းသားအြဖစ် တက်ေရာက်ေစြခင်းတုိကုိ့ 

ေဆာင်ရွက်ေနသည့်အြပင် ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓါတ်နှင့် လုပ်ငန်း 

ပုိင်းဆုိင်ရာ စွမ်းရည်များ ြမင့်မားေစေရးအတွက် ရာထူးအဆင့် 

အလုိက် စမွ်းရည်ြမှင့်တင်ေရး မွမ်းမံသင်တန်းများအား ဝန်ကီး 

ဌာန၏အစီအစဉ်ြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျ၍ အရည်အေသွး 

ြမင့်မားတုိးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

၁၅။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ဝန်ေဆာင်မက နင့်ှ စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ 

ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ဟိုတယန်ှင့်ခရီးသွားလာေရး  

(၁) မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ဟုိတယ်လုပ်ငန်းအပါအဝင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းက သည် နိုင်ငံေတာ် 

အတွက် နိုင်ငံြခားေငွရှာေဖွေပးနိုင်သည့် စးီပာွးေရးက တစ်ခု 

ြဖစ်ေစေရး၊ 

(ခခ) တုိငး်ရငး်သားအားလံုး၏ ယဉ်ေကျးမ အေမွအနှစ်များ၊ ဓေလ့ထံုးစံ 

များ၊ ေရေြမေတာေတာင် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်များကို ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက် ပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင် မဲေစမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အြဖစ် စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂဂ) ြပည်တွင်းြပည်ပ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပုိမိုဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်လာေစရန် 

လိုအပ်သည့် ကူညီမများေပးေရး၊ 

(ဃဃ) ခရီးသည် ဝင/်ထွကမ် စနစတ်ကျ လွယ်ကူအဆင်ေြပေစေရး၊ 

(ငင) ခရီးသည်များ သွားလာရာတင်ွ လွယ်က ူ အဆင်ေြပေစေရးအတွက် 

ခရီးသွားဆိုင်ရာ သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးယာဉ်များ စနစ်တကျ ြဖစ်ေစ 

ေရး၊ 

(စစ) ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ေသာ ပိုေ့ဆာင်ေရး၊ စားေသာက်ဆိုင်၊ 

အမှတ်တရပစည်း အေရာင်းလုပင်န်းစသည်တုိ ့ဟန်ချက်ညီညီ ဖံွ ဖိ့ုး 

တုိးတက်လာေစေရးအတွက် လည်ပတ်ရာတွင် အခက်အခမဲရိှ 

သွားလာနိုင်ေစရန် အဂလိပ်-ြမန်မာ (၂) ဘာသာ လမ်းညန်ဆိုင်းဘုတ် 
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များစိုက်ထူေရး၊ ရပ်နားစခန်းများတွင်  အစားအေသာက်နှင့် သန ့စ်င် 

ခန်းများ ေကာင်းမွနေ်အာင် ေဒသဆုိငရ်ာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဆဆ)ခရီးစဉ်ေဒသများ ပိုမိုဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေစ ေရးနှင့် ေရရှည်တည်တံ့ 

ခိုင် မဲေအာင် ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

(ဇဇ) နုိင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ေဒသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်မများနှင့် တစေ်ြပးညီ ဖွံ ဖ့ိုးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် ေဒသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲအ့စည်းများနှင့်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

 (စျစျ) ကမာလှည့် ခရီးသွားများ လုံြခုံ ေရး၊ ေဘးအနရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

တိုအ့တွက် လုံြခံု ေရးေကာင်းမွန်သည့် တုိင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် 

အားလုံးသို ့ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်စွာ လှည့်လည်သွားလာသူနှင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမဏီများ၏ အစီအစဉ်ြဖင့်လှည့်လည် သွားလာ 

သည့်အဖွဲ မ့ျား လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ရန် တင်ြပေဆာင်ရွကေ်ရး၊ 

(ညည) ခရီးသွားလုပ်ငန်းြဖင့် ေထာင်စုနှစ်ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး ဆုိင်ရာ 

ရည်မှန်းချက်များြဖစ်ေသာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမေလာ့ချေရး၊ ကျား/မ 

တန်းတူအခွင့်အေရးရရိှေရး၊ အမျိုးသမီးများအား ေထာက်ပံ့ကူညီ 

ေရးနှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကေ်ရးများကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ ်

တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရးအတွက် အေထာက်အပံ့ြပုေစေရး၊ 

(ဋဋ) အာဆီယံစးီပွားေရး အသိုက်အဝန်း ရည်မှန်းချက်များ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

တွင် ြပည့်မီရနအ်တွက် လူသားအရငး်အြမစ် ဖွံ ဖ့ိုးတုိးတက်ေရး၊ 

ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ ပညာအရည်အချင်းများကို အသိအမှတ်ြပုေရး၊ 

အေြခခံအေဆာက်အဦများ ဖံွ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး၊ အြပန်အလှန် ကူးလူး 

ဆက်နွယ်မများ တုိးြမှင့်ေရး၊ ေဒသတွင်းရိှ အရင်းအြမစ်များ ဖံွ ဖိ့ုး 

တုိးတက်ေရးနှင့် ပုဂလိကက ပုိမိုပူးေပါင်းပါဝင်ေရးတိုက့ို ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းြဖင့် အေထာက်အကူြပုေစေရး၊ 
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(ဌဌ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖဲွအ့စည်းများတွင် 

တက်ကစွာ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက် ပီး အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများနှင့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် စာချုပ်များချုပ်ဆုိ၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(၂) ရည်မှန်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စမံီကိနး်ကာလ ကုန်ဆုံးလင်ြမန်မာ နိုင်ငံသို ့

ကမာလှည့်ခရီးသည် စုစုေပါင်း (၁.၅၄) သန်းေရာက်ရိှရန် ေမ ာ်မှန်း 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-  

(ကက)ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညန်ကားမဦးစီး ဌာနနှင့် 

ြမန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတုိ၏့လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ 

များကို ကီးကပ် ကွပ်ကဲမည်။ 

(ခခ) ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖံွ ဖ့ို းတုိးတကေ်ရး 

အတွက်  အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဂဂ) ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရး လုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပ 

နိုင်ငံများ၊ နုိင်ငံတကာအဖဲွအ့စည်းများ၊ အြခားအဖွဲအ့စည်းများ၊ 

ပုဂလိကများနှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း က ဆိုင်ရာများ တုိးတက် 

ြမင့်မားလာေစေရးနှင့် အတတ်ပညာရပ်များ စနစ်တကျ တိုးတက် 

ြပန်ပ့ွားေစေရးတိုအ့တွက် အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွများ၊ စာတမ်းဖတ်ပဲွ 

များ၊  ြပပဲွများ၊ ကွန်ဖရင့်များ ကျင်းပမည်။ 

(ငင) ဟိုတယ်လုပ်ငန်း(သုိမ့ဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူ 

တုိက့ ပုိင်ဆုိငမ် အြငင်းမပာွးေရး၊ မီးေဘးအနရာယ်ကင်းရှငး်ေရး၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ မရိှေစေရးတိုအ့တွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ  ့

အစညး်များ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် လုပ်ငန်းလုပကုိ်င်ခွင့် ကိုတင် 

ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိ ့ ေလာက်ထားလာလင် 
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အြမန်ဆုံး စိစစ်ခွင့်ြပုြခင်း၊  ေရှးေဟာင်း ယဉေ်ကျးမနယ်ေြမ 

(သုိမ့ဟုတ်) အြခားကန ့်သတ် ဧရိယာများနှင့် မလွတ်ကင်းပါက 

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများ၏ သေဘာထားရယူြခင်း၊ 

လိုအပ်ပါက အထက်အဖွဲအ့စည်းများသို ့ တင်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ကန ့သ်တ်တားြမစ်ြခငး်၊ 

(စစ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်း (သုိမ့ဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်း၏ 

အမျိုးအစား အဆင့်အတန်းနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ သတ်မှတ် 

မည်။ 

(ဆဆ)ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း၏ အမျိုးအစားနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် 

များ သတ်မှတ်မည်။ 

(ဇဇ) နိုင်ငံြခားသားခရီးသည်များက ြမန်မာနုိငငံ်၏အေကာင်းကုိ ပုိမို 

စိတ်၀င်စား ပီး လာေရာက်ေလ့လာလိုစိတ် ပွားများလာေစရန် 

လိုအပ်သည့် ြမှင့်တင်မ အစီအစဉ်များ၊ အစီအမံများ ချမတှေ်ပးမည်။ 

(စျစျ) ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းေဒသ သတ်မှတ်မည်။ 

(ညည) နိုင်ငံြခားသား ခရီးသညမ်ျားအား ြပည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာရရှိေရးနှင့် 

သက်တမ်း တိုးြမှင့်ေပးေရးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ေြပေစရန် 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိှနင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဋဋ) လိုင်စင်ခ၊ လုိင်စင်အသစ်လဲလှယ်ခ၊ လိုင်စင်ဒဏ်ေကးနှင့် ဟုိတယ် 

နှင့် ခရီးသွားလာေရး လုပ်ငန်းဆုိငရ်ာ အခွန်အခများ သတ်မှတ်မည်။ 

(ဌဌ) ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက် တိုးတက်မ 

အေြခအေနကုိ အစုိးရအဖဲွ သုိ့ ့အခါအားေလျာ်စာွ တင်ြပမည။် 

(ဍဍ) ြပည်နယ်နှင့် တုိင်းေဒသကီး အစုိးရအဖဲွတ့ိုမှ့ ညှိနင်းလာေသာ ေဒသ 

ဖွံ ဖ့ို းေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ေဆွးေနွးဆံုးြဖတ် ေဆာင်ရွက်မည။် 

(ဎဎ) နုိင်ငံေတာ် ဘ ာေငွအရ၊ အရအသံုးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ဝန် ကီး 

ဌာနရံပုံေငွမ ှသံုးစဲွေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များ၊ အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပြ်ခငး်လုပ်ငန်းများ၊ ပစည်းများ (နိုင်ငံြခား/ ြပည်တင်ွး) 

ဝယ်ယူြခင်း ကိစရပ်များအား ေဈးနနး် စိစစ်ြခင်းလုပ်ငနး်များ၊ 
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ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်း ခွင့်ြပုချက်များအရ  အသုံးစရိတ်ကျခံြခင်း 

နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပန်ည်းနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဏဏ)အခါအားေလျာ်စွာ နိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ၏ ခရီးစဉ်များမှ 

ညန်ကားချက်များအရ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ နုိငငံ်ေတာ် 

အကီးအကဲများမှ တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အထူးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊ မေမ ာ်လင်ထ့ားေသာ သဘာဝေဘး အနရာယ်များ 

ကျေရာက်ပါက မြဖစ်မေန ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များကုိ 

စနစ်တကျ ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(တတ)ြပညေ်ထာင်စု အစုိးရအဖဲွ  ့ အစည်းအေဝးနှင့် နုိင်ငံြခားေရးရာ မူဝါဒ 

ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးများမှ ညန်ကားချက်များအား လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ခ) သမဝါယမ 

(၁)  မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထိ (၅) နှစ် စီမံကိန်း ဦးတည်ချက်များ 

အရ သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံကိန်းတတိယနှစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

လျာထားချက်များကို ြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ခခ) ေကျးလက်ေဒသဖံွ ဖိ့ုးေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ ေလျာ့ချေရးကုိ အဓိက 

အေထာက်အကူ ြပုနုိင်သည့် က တစ်ရပ် ြဖစ်လာေစေရး၊ 

(၂)  ရည်မှန်းချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစပ်ါသည်- 

(ကက)စီမံကိန်းကာလ နှစ်အတွင်း သမဝါယမအသင်းများ၏ စီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မကုိ ၄.၁ ရာခုိင်နန်း ြဖစ်ေပ ေအာင် ေဆာင်ရွက် 

ရန်။ 

(ခခ) စီမံကိန်းကာလနှစ်အတွင်း သမဝါယမအသင်းများ၏ ထုတ်လုပ်မက  

ကုိ ၃.၉ ရာခုိင်နန်း၊ ဝန်ေဆာင်မက ကို ၂.၃ ရာခိုင်နန်း၊ ကုန်သွယ်မ 

က ကုိ ၆.၁ ရာခိုင်နန်း ြဖစ်ေပ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(၃)  လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ေကျးရွာတိုင်းတွင် အနည်းဆံုးအေြခခံ သမဝါယမအသင်း (၁)သငး် 

ြဖစ်ေပ လာေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပး ပးီ လုိအပ်ေသာလုပ်ငန်း 

အရင်းအနှီးေချးေငွများကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ထုတ်ေချးေပးြခင်းြဖင့် 

ေနာင် (၄) (၅) နှစ်အတွင်း မိမိဘာသာ ရပ်တည်လာနိုင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ခခ)  လုပ်ငန်းစဉ်(ကက)တွင် ထုတ်ေချးေပးရမည့် ေငွေကးအရင်းအနှီးများ 

ရရှိေစရန်အတွက် အများပုိင် ေငွေကးအဖွဲအ့စည်းတစ်ခု/အေသးစား 

ေငွေချးဘဏ်တစ်ခု ေပ ေပါက်လာေအာင် ေဆာင်ရွက် ပီး ေချးေငွများ 

ေထာက်ပ့ံေပးပါမည်။  

(ဂဂ) ဖွဲ စ့ည်း ပီးသည် ့ အဆင့်ဆင့်ေသာ သမဝါယမအသင်းများ ြပန်လည် 

ရှင်သန်ေအာင်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ၊ ကုန်သွယ်မ၊ ဝန်ေဆာင်မ 

စသည့်လုပ်ငန်းများကုိ ေငွေကး၊ နည်းပညာ၊ ေဈးကွက်ကျယ်ြပန်စွ့ာ 

ြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဃဃ)သမဝါယမတကသိုလ်/ေကာလိပမ်ျားမှ အမျိုးသားေရးစိတ်ဓါတ်နှင့် 

လူမေရးစိတ်ဓါတ် အေြခခံြပည့်ဝေသာ သမဝါယမစီးပွားေရးပညာကုိ 

ကမ်းကျင် တတ်ေြမာက်သည့် ပညာတတ်များ ေမွးထုတ်ေပးမည။်  

(ငင) သမဝါ ယမ သင်တန်းေကျာင်းများမှ အမျိုးသားေရးစိတဓ်ါတ်နှင့် 

လူမေရးစိတ်ဓါတ် အေြခခံြပည့်ဝေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 

ကမ်းကျင်သူများ ေမွးထုတ်ေပးမည်။  

၁၆။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ကုန်သွယ်ေရးက နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်။ 

(က) စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

(၁) ကုန်သွယ်ေရးမူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ကုန်သွယ်ေရးမူဝါဒများကို 

စနစ်တကျေရးဆွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

(ခခ) ပိုက့ုန်တိုးချဲ ြ့မှင့်တင်ေရး၊ 
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(ဂဂ)  ေဒသတွင်း နုိင်ငံများနှင့်သာမက နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးေပါငး်၍ 

ကုန်သွယ်မ တိုးချဲ ေ့ရး၊ 

(ဃဃ) ကုန်သွယ်မပတ်ဝနး်ကျင် တိုးတက်ေကာငး်မွန်ေရး၊ 

(ငင) ြပည်တွင်းစားသုံးမနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ 

အေရး ကီးကုန်စည်များ ဖူလံုေရးနှင့် ေဈးနန်းတည် ငိမ်ေရး၊ 

  (၂) ရည်မှန်းချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ကုန်သွယ်မက ၏  ြပည်ပကုန်သွယ်မပမာဏကို ကာလတို (၅)နှစ ်

စီမံကိန်း၏ တတိယနှစ်ြဖစ်ေသာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် 

စုစုေပါင်း ကုန်သွယ်မပမာဏ အေမရိကန် ေဒ လာသန်းေပါင်း 

၂၅၅၅၉.၈၄  ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်ရန်။   

  (၃) လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(ကက)ေဈးကွက် စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ခိုင်မာသည့် ကုန်သွယ်ေရးမူဝါဒ 

များ စနစ်တကျ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

ေအာက်ပါ မူဝါဒများေရးဆွဲချမှတ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံ၏  အဓိကပိုက့ုန ်များြဖစ်ေသာ  ဆန်စပါး၊  ပဲမျိုးစုံ၊ 

ဆီထွက်သီးနံှ၊ စက်မကုန်ကမ်းသီးနှံများနှင့် အလားအလာ 

ေကာင်းေသာ ပိုက့ုန်များ  ပိုမိုထုတ်လုပ် တင်ပုိန့ိုင်ေရးအတွက် 

ပိုက့ုန်ြမှင့်တင်ေရး မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန်။      

 - နိုင်ငံတကာေစျးကွက် ထိုးေဖာက်နိုင်ေရးအတွက်  မူဝါဒများချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများတွင် တရားမတစွာ ယှဉ် ပို င်နိုင်ေရးမူဝါဒ 

ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများအား တရားဝင် ကုန်သွယ်မ 

လမ်းေကာင်းမှန်ေပ သို ့ေရာက်ရှိေစေရး ဌာနဆိုင်ရာများ အသင်း 

အဖဲွမ့ျားနင့်ှ ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး မူဝါဒချမတ်ှ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

- စားသံုးသူ အကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေရး 

မူဝါ ဒ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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(ခခ) ကုန်သွယ်မတုိးချဲ  ့ ြမှင့်တင်နိုင်ေရးအတွက် လုိအပ်မည့် ေအာက်ေဖ ြပ 

ပါ   ဥပေဒများ၊   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အသစ်ေရးဆဲွြပဌာန်းြခင်း၊ 

လိုအပ်သလုိြပန်လည် ြပင်ဆငေ်ရးဆဲွြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

- ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ဥပေဒနှင့်နည်းဥပေဒများ။ 

- စားသံုးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ။ 

 - ယှဉ် ပို င်မဥပေဒ။ 

 - အြခားလိုအပ်ေသာဥပေဒများ။ 

(ဂဂ) ပင်လယ်ေရေကာင်း ကုန်သွယ်မသာမကနယ်စပ ် ကုန်သွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများတိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

လပ်ုေဆာင်နုိင်မည့် နယ်စပ်ေဒသများတွင ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းများကုိ တုိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဃဃ)နယ်စပ်ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများကုိ တုိငး်ရငး်သား လုပ်ငန်းရှင်များ 

ကျယ်ြပန်စ့ွာနှင် ့လွယ်ကစွူာပါဝင်လုပက်ိုင်နိုင်ခွင့်ရရှိေရး၊ တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရးအတွက် နယ်စပ်ေဒသများတွင်   

ပုဂိုလတ်စ်ဦးချင်းအား တစဦ်းတည်းပုိင် လုပ်ငန်းများအြဖစ် 

မှတ်ပုံတင်ေစ၍ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မတွင ်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရိှေအာင ်

ေဆာင်ရွက် ေပးမည်။ 

(ငင) ပိုက့ုန်၊သွင်းကုန်များကုိ လုိင်စင်ြဖင့်ခင့်ွြပုသည့်စနစအ်ား ေြဖေလျာ့ 

နိုင်ေရး တစ်ဆင့် ပီးတစ်ဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည။်   

(စစ)  ပိုက့ုန်တိုးြမှင့်ေရး ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပိုက့ုန်သွင်းကုန ်

ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ထူေထာင်နိုင်ေရးအပါအဝင် ပိုက့ုန်များအတွက်ေငေွကး 

ေထာက်ပံ့မ အစီအစဉ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ  ့

အစညး်များနှင့် ညှိနင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဆဆ)ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံကီးများတွင် ကုန်သွယ်ေရး ကုိယ်စားလှယ်ရံုးများ 

ဖွင့်လှစ်၍ ကုန်သွယ်မ ြမှင့်တင်နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဇဇ) ကုန်ပစည်း တင်ပိုေ့ရာင်းချြခင်းအြပင် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများမှ 

နိုင်ငံြခားေင ွတုိးတက်ရရှိေရးအား ေပးေဆာင်ရွက်မည။် 
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(ဈဈ) ထပ်ဆင့်တိုးတန်ဖိုးရ  ကုန်ေချာပစည်းများအြဖစ်  တုိးချဲ ထ့ုတ်လုပ် 

တင်ပိုနုိ့င်ေရးနှင့် ပိုက့ုန် အရည်အေသွးြမှင့်တင် နိုင်ေရးအတွက်   

ပုဂလိကက တွင် စုိက်ပျိုးေရးအေြခခံ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း 

များ၊ ေခတ်မီဆန်စက်များ၊ ပဲခွဲစက်များ၊ ဆီစက်များတည်ေထာင်နိုင် 

ေရး၊ နည်းပညာနှင့် အရင်းအနှီးများ ရရှိေရးအတွက် ကူညီချိတ်ဆက် 

ပညာေပး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ညည) ကုန်ေဈးနန်းတည် ငိမ်ေရးအတွက် ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မ၊ စားသံုးမ 

နှင့်ပုိလ မံတုိအ့ေပ မူတည၍် ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်များကုိ ထိန်းညိှေပး 

နိုင်ရန်အတွက် ြပညတွ်င်း၊ ြပည်ပ ေစျးကွက် သတင်းအချက်အလက် 

များ၊ တိကျမှန်ကန်စွာရရှိနိုင်ေရး ေခတ်မီသတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာများ သုံးစွဲ၍ သတင်းကွန်ယက်စနစ် တစ်ရပ်ချိတ်ဆက် 

တည်ေဆာက်မည်။ 

(ဋဋ) တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအကား ကုန်စည်စီးဆင်းမ လွယ်ကူ 

ေချာေမွ ရ့န် ကုန်စည်ဒိုင်များ တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ညး်ေရးနှင့် ေခတ်မဖီွံ ဖ့ိုး 

တိုးတက်ေစေရး၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကုန်စည်ဒိုင်များ ေပ ေပါက် 

လာေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဌဌ) ြပည်တွင်း၌ကုန်စည်ြပပွဲများ တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက်အဓိက 

မို မ့ျားတွင် ကုန်စည်ြပပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ ထူေထာင် 

နိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဍဍ) လွတ်လပ်မတစွာ  ယှဉ် ပို င်နိုင်မည့် ကုန်သွယ်မပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း 

ဖန်တီးတည်ေဆာက်ေပးရန် ယှဉ် ပိုင်မ ဥပေဒေရးဆဲွနိုင်ေရး၊ 

တရားမဝင် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများအား  တရားဝင် ကုန်သွယ်မ 

လမ်းေကာင်းမှန်ေပ သုိ ့ ေရာက်ရှိေစေရး ဌာနဆုိငရ်ာများ အသင်း 

အဖွဲ မ့ျားနှင့် ပူးေပါင်းညိှနင်း ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဎဎ) နိုင်ငံတကာေစျးကွက်တွင် ြမန်မာ့ထွက်ကုန်များ ေစျးကွကေ်ဝစု 

ပိုမိုရရှိေရးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် တိုးြမှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖဲွ  ့
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အဖွဲ ဝ့င်နိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ရာ ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ  ့ အပါ အဝင် 

နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မအဖွဲအ့စည်းများနှင့် တက်ကစွာ တုိးြမှင့် 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဏဏ)ြမန်မာနိုင်ငံသည် ဗယီက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဘဂလားေဒရ်ှ့၊ အိနိယ (၄) နိုင်ငံ 

တုိန့င့်ှ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ အြခားနိုင်ငံများနှင့်လည်းနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ 

ြမှင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များ တိုးချဲ  ့ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(တတ)စားသုံးသူများ အရည်အေသွး စံချိန်စံညန်းြပည့်မီေသာ ကုန်စည်များ 

ကို ေစျးနန်းမှန်ကန်စွာြဖင့် စားသံုးနုိင်ေစေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် 

ေဘးအနရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ေဈးနန်းအရ နစ်နာဆံုးရံးမ မရိှေစေရး 

အတွက် အကာအကွယ်ေပးရန်အတက်ွ စားသံုးသူ အကာအကွယ် 

ေပးေရးဥပေဒ ေပ ေပါက်လာေရး၊ ြပည်နယ်နှင့် တုိင်းေဒသကီး 

အသီးသီးတွင် စားသံုးသူ ကာကွယ်ေရးအဖွဲ အ့စည်းများ ဖွဲ စ့ည်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ပညာေပး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ထထ)ဆင်းရဲနွမ်းပါးမေလာ့ချေရး ကုန်သွယ်မက မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ေကျးလက်ေဒသ၊ စက်မလက်မ လုပ်ငန်းငယ်များမှ ထုတ်ကုန် 

နှင့် ထွက်ကုန်များ ဖံွ ဖိ့ုးလာေရး ကူညီေဆာင်ရွက်မည်။ ရွာတစ်ရွာ 

ထုတ်ကုန်တစ်မျို း ထုတ်လုပ်နုိင်ေရးကုိ ေဈးကွက်ရရိှေရး နုိင်ငံတကာ 

နှင့် ချိတ်ဆက ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

(ဒဒ) အေသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ို းတုိးတက်ေရး အတွက် 

ပညာေပးအစီအစဉ်များ၊ ေစျးကွက်ချိတ်ဆက်ေပးမ အစီအစဉ်များ၊ 

နည်းပညာနှင့် ေငွအရင်းအနှီးရရှိေရး အစီအစဉ်များ ေလ့လာ 

ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဓဓ) ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ပုဂလိကအခန်းက  ဖွံ ဖ့ိုး 

တိုးတက်ေရးအတွက် ကုန်သည်အသင်းအဖဲွမ့ျား၊ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ 

အများပိုင်ကုမဏီများ၊ အထူးြပုကုမဏီများ တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းနိုင်ေရး 

ကူညီေဆာင်ရွက်မည်။  
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(နန) ပိုက့ုန်တိုးြမှင့်ေရးအတွက် စုိက်ပျိုးေရးဇုန်များ၊သီးနံှဇန်ုများ၊ ကုန်စည် 

ဒိုင်များ၊ အထူးြပုကုမဏီများပါဝင်သည့် ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဉ်  

တည်ေဆာက်၍ ေရာင်းသူဝယ်သူ ချိတ်ဆက်နိုင်ေရးေဆာင်ရွက်မည်။             

(ပပ) အစိုးရ၊ ပုဂလိကမိတ်ဖက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး 

အားေပးြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်မည်။ 

(ဖဖ) ကုန်သွယ်မက အတွက် လူသားစွမ်းရည် ြမှင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်များ တိုးပွားေစေရး၊ 

ဘာသာရပ်အလိုက် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ြဖစ်ေပ လာေစေရး 

အတွက် ကုန်သွယ်ေရး၊ ကူးသန်းေရာင်း ဝယ်ေရးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် 

များကို သီးြခားသင်ကားပုိခ့ျေပးမည့် ကုန်သွယ်ေရးသင်တနး် 

ေကျာင်းကို ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲအ့စည်းများြဖင့် ပူးေပါင်း 

တည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်မည်။  

(ဗဗ) ြပည်တွင်း လယ်ယာထွက်ကုန် သီးနံှများအတွက် အကျိုးအြမတ် 

အများဆံုး ရရှိနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးသီးနှံေဈးနန်း ထိန်းညှိေပးနိုင်ေရး 

နှင့် ေရရှည်ခိုင်မာသည့် ေဈးကွက် ေဖာ်ထုတ်ေရး ေဆာင်ရွက်မည်။ 

 


