ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကန
ိ ််းဥြဒေ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

နုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြခ
် ျုြ်ထ ေးထ

ောင်စီ

ှမ္ေး် ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောနှစ်၊ (၆) လ ထေသနတ စီမ္ံ
(နုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြခ
် ျုြ်ထ ေးထ

န်ေးဥြထေ

ောင်စီဥြထေအမ္ှတ် ၅၅/ ၂၀၂၁)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ထတော်သလင်ေးလပြည်ထ
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထအော

ော် ၁၅

်တုဘောလ ၅

်

်)

နိေါန််း
ရှမ််းပြည်နယ်၏ လူမှုစီ်းြာ်းဒရ်းနယ်ြယ်သီ်းသီ်း ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းနှင် ပြည်သူကိ ဗဟိပြ ၍ အာ်းလံ်းြါဝင်နိင်ဒသာ
ဒရရှည်ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်မှုရရှဒ
ိ စရန် ရည်ရွယ်၍ နိင်ငံဒတာ်က ချမှတ်ထာ်းသည် ဒရှွံ့လြ်ငန််းစဉ် (၅) ရြ်၊ ဦ်းတည်ချက် (၉)
ရြ်နှင်အညီ

ဒေသဖွံ့ံ ဖဖိ ်းဒရ်းလြ်ငန််းမျာ်းကိ

စနစ်တကျ

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်နင်
ိ ရန်အလိင
ို့ ှာ

နိင်ငဒ
ံ တာ်စီမံ

အြ်ချ ြ်ဒရ်းဒကာင်စီသည် ပြည်ဒထာင်စသမမတ ပမန်မာနိင်ငဒ
ံ တာ် ဖွံ့စည််းြံအဒပခခံဥြဒေြေ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥြဒေကိ
ပြဋ္ဌာန််းလိက်သည်။

အခန်ေး (၁)
အမ္ည်၊ စတင်အောဏောတည်ပခင်ေးနှင် အဓြပောယ်ထ ော်ပြခ

်

၁။ (က) ဤဥြဒေကိ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း် ဥြဒေဟ ဒခေါ်တင်ဒစရမည်။
(ခ) ဤဥြဒေသည် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမက
ံ ိန််းအတက် ၂၀၂၁ ခနှစ၊် ဒအာက်တိဘာလ (၁)
ရက်ဒနို့မှ စတင်အာဏာတည်ဒစရမည်။
၂။ ဤဥြဒေသည် ၂၀၂၁ ခနှစ၊် ဒအာက်တိဘာလ ၁ ရက်ဒနို့မှ ၂၀၂၂ ခနှစ၊် မတ်လ ၃၁ ရက်ဒနို့အထိ (၆)လ ကာလအတက်
ဒေသနတရစီမက
ံ ိန််းဥြဒေ ပဖစ်သည်။
၃။ ဤဥြဒေတင်ြါရှိဒသာ ဒအာက်ြါစကာ်းရြ်မျာ်းသည် ဒဖာ်ပြြါအတိင််း အဓိြာပ ယ်သက်ဒရာက် ဒစရမည်(က)

ထေသနတ စီမ္ံ

န်ေး

ဆိသည်မှာ

ကိယ်ြင်
ိ အြ်ချ ြ်ခငရ
် တိင််းနှင်
ကဏ္ဍအလိက်ပဖစ်ဒစ၊

ဒေသအလိက်ပဖစ်ဒစ၊

ဒေသခမျာ်းအလိက်ပဖစ်ဒစ

လူူ့စမ််းအာ်းအရင််းအပမစ်ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းစီမံကန
ိ ််း၊

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းစီမံကိန်း် ၊

သတ်မှတ်ထာ်းသည်

ရှမ််းပြည်နယ်၏ ရည်မှန််းချက်မျာ်းနှင်

ကဏ္ဍအလိက်ပဖစ်ဒစ၊

စက်မှုဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းစီမက
ံ ိန််း၊

လူမှုစီ်းြာ်းဒရ်းတစ်ရြ်လံ်းအတက်ပဖစ်ဒစ၊

ပြည်နယ်အဆင်အဖွံ့အစည််း၊

စည်ြင်သာယာဒရ်းအဖွံ့မျာ်းအလိက်ပဖစ်ဒစ

မည်ဒရွွံ့မည်မျှတိ်းတက်ရမည်ဆိသည်
ဒေသနတရစီမက
ံ ိန််း၌

ရှမ််းပြည်နယ်၏

စက်မှုဇန်မျာ်းနှင်

ဒခတ်မီစက်
ိ ြျိ ်းဒရ်းနည််းြညာကိ

ဒခတ်မဒ
ီ မ်းပမြူဒရ်း

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်မှု
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လြ်ငန််း

ပြည်နယ်အဆင်ဌာန/
အချိန်ကာလ

အတင််း

အစီအစဉ်မျာ်းပဖစ်သည်။

ဝိဒသသပြ ဒရ်းဆချမှတ်ဒသာ
အထူ်းစီ်းြာ်းဒရ်းဇန်စမ
ီ ံကိန်း် မျာ်း၊

အဒပခခံဒသာ
စီမံကိန်း် ၊

စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍ

ရင််းနှီ်းပမ ြ်နှံမှုဖံွံ့ဖဖိ ်းဒရ်းစီမက
ံ ိန်း် ၊

ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကန
ိ ််းဥြဒေ

ဖမိ ွံ့ပြဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းနှင်

ဒကျ်းလက်ဒေသဖံွံ့ဖဖိ ်းဒရ်း

စီမံကိန်း် ၊

နယ်စြ်ဒေသဖံွံ့ဖဖိ ်းဒရ်းစီမံကိန်း် စသည်

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒရ်းစီမံကိန်း် မျာ်း ဘက်စဆက်
ံ
စြ် အကျံ ်းဝင်သည်ဟ မှတယ
် ူရမည်။
(ခ) စီမ္ံ

န်ေး ည်မ္ှန်ေးခ

် ဆိသည်မှာ သတ်မတ
ှ ်ကာလအတင််း ရှမ််းပြည်နယ်၏ စီ်းြာ်းဒရ်းတစ်ရြ်လံ်း အတက်ပဖစ်ဒစ၊

ကဏ္ဍအလိက်ပဖစ်ဒစ၊

ကိယ်ြင်
ိ အြ်ချ ြ်ခငရ
် တိင််းနှင်

ဒေသအလိက်ပဖစ်ဒစ

မည်ဒရွွံ့

မည်မျှ

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်ဒစရမည်ဟ ရည်မှန််းလျာထာ်းချက်မျာ်းပဖစ်သည်။
(ဂ) ၆ လစီမ္ံ

န်ေး ည်မ္ှနေး် ခ

် ဆိသည်မှာ ၂၀၂၀ ပြညန
် ှစ်၊ ဒအာက်တိဘာလမှ ၂၀၂၁ ခနှစ၊် မတ်လအထိ

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်နင်
ိ မှုအဒြေါ် အဒပခခံ၍ ၂၀၂၁ ခနှစ၊် ဒအာက်တိဘာလမှ ၂၀၂၂ ခနှစ၊် မတ်လအတင််း
ဒဆာင်ရွကမ
် ည် စီမက
ံ ိန််းရည်မှန််းချက်မျာ်းပဖစ်သည်။
(ဃ) ြံုမ္ှန်ထ ေးနှုန်ေး ဆိသည်မာှ အဒပခခံနစ
ှ ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တင် ပဖစ်ဒြေါ်ဒသာ ကန်ြစစည််းနှင် ဝန်ဒဆာင်မှုမျာ်း၏
ဒ ်းနှုန််းပဖစ်သည်။
(င)

နှစ်အလု

ထ
် ေးနှုန်ေး

ဆိသည်မှာ

သက်ဆိင်ရာ

ဘဏ္ဍာဒရ်းနှစ်အလိက်

ပဖစ်ဒြေါ်ဒသာ

ကန်ြစစည််းနှင်

ဝန်ဒဆာင်မမ
ှု ျာ်း၏ ဒ ်းနှုန််းပဖစ်သည်။
(စ)

သ

်ဆုင် ောဌောနှင်

အ ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး

ဆိသည်မှာ

ရှမ််းပြည်နယ်ဒေသနတရစီမံကိန်း် ကိ

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်သည် ပြည်နယ်အစိ်းရအဖွံ့၊ ကိယ်ြိင်အြ်ချ ြ်ခင်ရတိင််းနှင် ဒေသဦ်းစီ်း အဖွံ့မျာ်း၊
သက်ဆိင်ရာပြည်နယ်အဆငအ
် ဖွံ့အစည််းမျာ်း၊ ပြည်နယ်အဆင်ဌာနမျာ်း၊ စည်ြင်သာယာဒရ်း အဖွံ့မျာ်းကိ ဆိသည်။

အခန်ေး (၂)
စီမ္ံ

န်ေး ည်မ္ှန်ေးခ

်မ္ ောေး

၄။ ရှမ််းပြည်နယ် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း် ၏ အဒရ်းကကီ်းသည် ရည်မှန််းချက် မျာ်းမှာ
ဒအာက်ြါအတိင််းပဖစ်သည်(က) စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနင
ှ ် ဝန်ဒဆာင်မှုတန်ဖ်းိ (GDP) ကိ ြံမှန်ဒ ်းနှုန််းအရ ၂.၆ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(ခ) ကဏ္ဍအလိက် တိ်းတက်မှုနှုန်း် မျာ်းမှာ ြံမှန်ဒ ်းနှုန််းအရ(၁) လယ်ယာကဏ္ဍတင် ၁.၀ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၂) သာ်းငါ်းကဏ္ဍတင် ၆.၂ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၃) သစ်ဒတာကဏ္ဍတင် ၂၄.၅ ရာခိင်နှုန််း ဒလျာနည််းပဖစ်ဒြေါ်ရန်၊
(၄) သတတ နှင် တင််းထက်ြစစည််းကဏ္ဍတင် ၂.၉ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၅) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတင် ၂.၉ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၆) လျှြ်စစ်ဓာတ်အာ်းကဏ္ဍတင် ၁၁.၀ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၇) ဒဆာက်လြ်မှုကဏ္ဍတင် ၁.၂ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၈) ြိဒ
ို့ ဆာင်ဒရ်းကဏ္ဍတင် ၇.၈ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
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ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကန
ိ ််းဥြဒေ

(၉) ဆက်သယ်ဒရ်းကဏ္ဍတင် ၆.၆ ရာခိင်နန
ှု ််း ဒလျာနည််းပဖစ်ဒြေါ်ရန်၊
(၁၀) ဒငဒရ်းဒ က်းဒရ်းကဏ္ဍတင် ၅.၈ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၁၁) လူမှုဒရ်းနှင် စီမံခနို့်ခဒရ်းကဏ္ဍတင် ၁.၅ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၁၂) အပခာ်းဝန်ဒဆာင်မက
ှု ဏ္ဍတင် ၂.၃ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်၊
(၁၃) ကန်သယ်မက
ှု ဏ္ဍတင် ၃.၂ ရာခိင်နှုန််း တိ်းတက်ရန်။
(ဂ) ကိယ်ြိင်အြ်ချ ြ်ခင်ရတိင််းနှင် ဒေသအလိက် တိ်းတက်မှုနှုန်း် မျာ်းမှာ ြံမှန်ဒ ်းနှုန််းအရ(၁) ‘ဝ’ ကိယ်ြင်
ိ အြ်ချ ြ်ခငရ
် တိင််းတင် ၂.၄ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၂) ြအိဝ််းကိယ်ြင်
ိ အြ်ချ ြ်ခင်ရဒေသတင် ၁.၈ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၃) ဓနကိယ်ြိင်အြ်ချ ြ်ခင်ရဒေသတင် ၁.၃ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၄) ြဒလာင်ကယ်
ိ ြိင်အြ်ချ ြ်ခင်ရဒေသတင် ၂.၁ ရာခိင်နန
ှု ််း တိ်းတက်ရန်၊
(၅) ကိ်းကနို့်ကယ်
ိ ြိင်အြ်ချ ြ်ခင်ရဒေသတင် ၂.၁ ရာခိင်နန
ှု ်း် တိ်းတက်ရန်။
(ဃ)

စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနှင်

ဝန်ဒဆာင်မတ
ှု န်ဖိ်းတင်

နှစ်အလိက်ဒ ်းနှုန်း် အရ

လယ်ယာကဏ္ဍကကီ်း၏

ြါဝင်မှုအချိ ်းအစာ်းကိ ၃၄.၀ ရာခိင်နှုန််းမှ ၃၃.၈ ရာခိင်နှုန််းသိလ
ို့ ည််းဒကာင််း၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီ်း၏ ြါဝင်မှုအချိ ်းအစာ်းကိ
၂၅.၃

ရာခိင်နန
ှု ််းမှ ၂၅.၆ ရာခိင်နှုန််းသိလ
ို့ ည််းဒကာင််း၊

ဝန်ဒဆာင်မှုကဏ္ဍကကီ်း၏ ြါဝင်မှုအချိ ်းအစာ်းကိ ၄၀.၇

ရာခိင်နှုန််းမှ ၄၀.၆ ရာခိင်နှုန််းသိလ
ို့ ည််းဒကာင််း အသီ်းသီ်းပဖစ်ဒြေါ်ဒစရန်၊
(င)

ရှမ််းပြည်နယ်၏

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်မှုလြ်ငန််းမျာ်း

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်

ဒဆာင်ရွကရ
် န်အတက်

ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြဒင
ံ ပဖင် နိင်ငံြင်
ိ အခန််းရင််းနှီ်းပမ ြ်နှံမှု ကျြ် ၉၇,၃၅၆.၀၃၅ သန််းအာ်း ရင််းနှီ်းပမ ြ်နှံ ဒဆာင်ရွကရ
် န်၊

အခန်ေး (၃)
အထ
၅။

သက်ဆိင်ရာဌာနနှင်

အဖွံ့အစည််းမျာ်းသည်

စီမံကိန်း် ရည်မှန််းချက်မျာ်းကိ

အဆက်အစြ်မိမိ

ြူ်းတ

ထ
(၁)၊

(၂)၊

ဒြါင််းစြ်ဖွံ့စည််း

(၃)၊

(၄)

တိတ
ို့ င်

ဒဖာ်ပြထာ်းဒသာ

အဒကာင်အထည်ဒဖာ် ကရန်

ပဖစ်သည်။

စီမံကိန်း် ရည်မှန််းချက်မျာ်းကိ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ရန် လိအြ်ဒသာ လြ်ငန််းအစီအစဉ်မျာ်းနှင် ညွှန် ကာ်းချက်မျာ်းကိ
ကဏ္ဍအလိက်၊ ဒေသအလိက် အဒသ်းစိတ်ဒရ်းဆဒဆာင်ရက
ွ ်နင်
ိ သည်။
၆။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှငအ
် ဖွံ့အစည််းမျာ်းသည် စီမံကန
ိ ််းမျာ်း အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွကရ
် ာတင် စီမံကိန်း် မျာ်းအာ်း
ဒလလာဆန််းစစ်၍ နိင်ငဒ
ံ တာ်၊ ဒေသနှင် နိင်ငံသာ်းမျာ်း အကျိ ်းစီ်းြာ်းအတက် အမှနတ
် ကယ် အကျိ ်းပဖစ်ထန််းဒစမည်
စီမံကိန်း် မျာ်းအာ်း

ဆက်လက်အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ရမည်။

အကျိ ်းစီ်းြာ်းပဖစ်ထန််းမှုမရှဒ
ိ သာ

စီမံကိန်း် မျာ်းပဖစ်ဒ ကာင််း

သိရ
ို့ ာတင်

တင်ပြလာသည်

အစိ်းရအဖွံ့အဆင်ဆင်က

အဆိြါစီမံကိန်း် အာ်း ပငင််းြယ်ပခင််း၊ ဆိင််းငံပခင််း၊ ဒလျှာ၍ ခင်ပြ ပခင််းမျာ်း ဒဆာင်ရွကရ
် မည်။
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စီမံကိန်း် မျာ်းသည်
စိစစ်ဒတွံ့ရိြ
ှ ါက

ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကန
ိ ််းဥြဒေ

၇။ ဒေသနတရစီမံကိန်း် မျာ်းကိ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် နိင်ငံဒတာ်၏ ဒရှွံ့လြ်ငန််းစဉ် (၅) ရြ်၊ ဦ်းတည်ချက်
(၉) ရြ်တန
ိို့ င
ှ ်အညီ ဒဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
၈။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင် အဖွံ့အစည််းမျာ်းသည် နိင်ငဒ
ံ တာ်၊ ဒေသနှင် နိင်ငံသာ်းမျာ်းအတက် လက်ငင််း၊ ဒရတိနှင်ဒရရှည်
အကျိ ်းပဖစ်ထန််းဒစဖြီ်း

ထာဝရရှင်သန်ဒစမည်

လူသာ်းအရင််းအပမစ်မျာ်း

ဖံွံ့ဖဖိ ်းဒရ်း

စီမံကန
ိ ််းအတက်

ရင််းနှီ်းပမ ြ်နှံမှုကလည်
ိ
်း အဒလ်းထာ်းဒဆာင်ရွကရ
် မည်။
၉။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင် အဖွံ့အစည််းမျာ်းသည် စီမံကိန်း် မျာ်းတင်ပြဒဆာင်ရွကရ
် ာတင် သတ်မှတ် ထာ်းဒသာအဂဂါရြ်မျာ်း၊
ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းပြည်စမှ
ံ သာလျှင် ဒဆာင်ရွကရ
် မည်။
၁၀။ ဒေသနတရစီမံကိန်း် တင် တိင််းရင််းသာ်းစည််းလံ်းညီညတ်ဒရ်း၊ အမျိ ်းသာ်းစည််းလံ်းညီညတ်ဒရ်း၊ ပြည်တင််းဖငိမ််းချမ််းဒရ်းကိ
ဒဖာ်ဒဆာင်ဒသာစီမံကိန်း် မျာ်း၊

တရာ်းဥြဒေစိ်းမိ်းဒရ်းနှင်

တည်ဖငိမ်ဒအ်းချမ််းဒရ်း

အဒထာက်အကူပြ ဒသာစီမက
ံ ိန််းမျာ်းနှင်

နိင်ငံဒတာ်ဒရရှည်တည်တံခိင်ဖမဖြီ်း

ဟန်ချက်ညဒ
ီ သာ

တိက
ို့ ိ

ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းတက်မှုကိ

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်မည် မဟာဗျြူဟာဒပမာက် စီမံကိန်း် မျာ်းြါဝင်ရမည်။
၁၁။ ရှမ််းပြည်နယ်အစိ်းရအဖွံ့သည် ဒေသ၏လူမှုစီ်းြာ်းဖံွံ့ဖဖိ ်းဒရ်းအတက် အကျိ ်းဒကျ်းဇူ်းပဖစ်ထန််းဒစမည် ြဂဂလိကကဏ္ဍနှင်
အကျိ ်းတူြ်းူ ဒြါင််းဒဆာင်ရက
ွ မ
် ှုစီမံကိန်း် မျာ်းကိ ပြည်ဒထာင်စအစိ်းရအဖွံ့သို့ိ တင်ပြ ခင်ပြ ချက်ပဖင် ဒဆာင်ရွကန
် င်
ိ သည်။
၁၂။ ၂၀၂၁ ခနှစ၊် ဒအာက်တဘာလမှ
ိ
၂၀၂၂ ခနှစ၊် မတ်လအထိ (၆) လအတင််း ဒဆာင်ရက
ွ ်မည် လြ်ငန််း စီမံကိန်း် မျာ်းသည်
ပဖစ်ဒပမာက်နင်
ိ စမ််းရှိ မရှိ၊ စီ်းြာ်းဒရ်းအရ တက်ဒပခကိက်မှု ရှိ မရှိ၊ ပြည်သူမျာ်းအတက် အကျိ ်း ရှိ မရှိ၊ ဒေသဖွံ့ံ ဖဖိ ်းဒရ်းကိ
အဒထာက်အကူ ပြ မပြ ၊ ြတ်ဝန််းကျင်ကိ ထိခက်
ိ မှု ရှိ မရှိ စသည်တက
ိို့ ိ ဘက်စဒလ
ံ
လာဆန််းစစ်ဖြီ်းပဖစ်ရမညအ
် ပြင်
ရှမ််းပြည်နယ်အစိ်းရအဖွံ့၏ သဒဘာတူခငပ် ြ ချက်ရရှိဖြီ်းဒသာ လြ်ငန််းစီမံကိန်း် မျာ်းလည််းပဖစ်ရမည်။ ရှမ််းပြည်နယ်၏
အကျိ ်းစီ်းြာ်းအတက်

အဒရ်းကကီ်းလိအြ်ချက်အရ

ဒဆာင်ရွကရ
် သည်

အထူ်းစီမံကိန်း် မျာ်းနှင်

စီမံကန
ိ ််းဘဏ်အတင််း

ထည်သင််းစိစစ်အတည်ပြ ထာ်းသည် ဗျြူဟာဒပမာက်စီမံကန
ိ ််းမျာ်းကိ ဒေသနတရစီမံကိန်း် တင် ထည်သင််းဒဖာ်ပြရမည်။
၁၃။

သက်ဆင်
ိ ရာဌာနနှင်

လျာထာ်းပခင််း၊

အဖွံ့အစည််းမျာ်းသည်

မိမိတဒ
ိို့ ဆာင်ရက
ွ ်သည်

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်ပခင််း၊

လြ်ငန််းမျာ်းနှင်စြ်လျဉ််း၍သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနှင်အညီ
ဝန်ကကီ်းဌာနအြါအဝင်

လြ်ငန််းစီမံကိန်း် နှင်

တာဝန်ရိြ
ှ ဂဂိ လ်၊

စိစစ်သံ်းသြ်ပခင််း၊

ဖမိ ွံ့နယ်အဆင်မှစတင်ဖြီ်း
အဖွံ့အစည််းမျာ်းနှင်

လြ်ငန််းမျာ်းအတက်

စီမံကိန်း် နှင်

ဘဏ္ဍာဒရ်း

အပြညအ
် ဝြူ်းဒြါင််းဒဆာင်ရွကရ
် မည်။

ြူ်းဒြါင််းဒဆာင်ရွကရ
် န်ြျက်ကက်သည် ြဂဂိ လ်၊ ဌာန၊ အဖွံ့အစည််းမျာ်းကိ တည်ဆဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေ၊ စည််းမျဉ််း၊
စည််းကမ််းမျာ်းနှငအ
် ညီ ထိဒရာက်စာ အဒရ်းယူဒဆာင်ရွကရ
် မည်။
၁၄။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင် အဖွံ့အစည််းမျာ်းသည် ဤဥြဒေအရ ထတ်ပြန်သည် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ
ဒေသနတရစီမက
ံ ိန််းရင််းနှီ်းပမ ြ်နမ
ှံ ှု လျာထာ်းချက်တင်ြါရှိသည် နိင်ငံြင်
ိ အခန််းဒဆာင်ရက
ွ ်မည် လြ်ငန််းစီမံကိန်း် မျာ်းကိ
အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် တည်ဆဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေ၊ စည််းမျဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ အမိနို့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်ို့၊
ညွှန် ကာ်းချက်၊ လြ်ထံ်းလြ်နည််းမျာ်းနှင်အညီ ဒဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
ဖွံ့စည််းြံအဒပခခံဥြဒေြေ်မ ၄၁၉ အရ ကျွန်ြ် လက်မှတဒ
် ရ်းထိ်းသည်။
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ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကန
ိ ််းဥြဒေ

(ြံ) မင််းဒအာင်လင
ှုိ ်
ဗိလ်ချ ြ်မှြူ်းကကီ်း
ဥကကဋ္ဌ
နိင်ငဒ
ံ တာ်စီမံအြ်ချ ြ်ဒရ်းဒကာင်စီ

----- Attachment ----[ ြူ်းတဒဖာ်ပြဒသာ စာရင််း 1 ] 01 ြူ်းတ - ၁ ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း်
ကဏ္ဍကကီ်းမျာ်းအလိက် စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနှင် ဝန်ဒဆာင်မှုတန်ဖ်းရည်
ိ
မှန််းချက် (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ြံမှနဒ
် ်းနှုန််း
အရ)
[ ြူ်းတဒဖာ်ပြဒသာ စာရင််း 2 ] 02 ြူ်းတ - ၂ ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း်
ကဏ္ဍအလိက် စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနှင် ဝန်ဒဆာင်မတ
ှု န်ဖိ်းရည်မှန််းချက် (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ြံမှန်ဒ ်းနှုန််းအရ)
[ ြူ်းတဒဖာ်ပြဒသာ စာရင််း 3 ] 03 ြူ်းတ - ၃ ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း်
ကဏ္ဍကကီ်းမျာ်းအလိက် စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနှင် ဝန်ဒဆာင်မှုတန်ဖိ်းရည်မှန််းချက် (နှစ်အလိက်ဒ ်းနှုန််းအရ)
[ ြူ်းတဒဖာ်ပြဒသာ စာရင််း 4 ] 04 ြူ်းတ - ၄ ရှမ််းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ဒေသနတရစီမံကိန်း်
ကဏ္ဍအလိက် စစဒြါင််းထတ်လြ်မှုနှင် ဝန်ဒဆာင်မတ
ှု န်ဖိ်းရည်မှန််းချက် (နှစ်အလိက်ဒ ်းနှုန််းအရ)
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