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/

မဆဲဴ္ဒနယံ

အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

၁ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ စတတု္ထ ပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို ၊ဴ ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ မှကီဵ၊ နတေံမာကံ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္တးင(ံ၃၅၀၀x ၁၈x ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၂) လမံဵ ဴင္ံဴ သဂိဂါဂရီရိပကံးကံလမံဵ အဆဳုဵပိုငံဵ ၁/၈ ၄.၅)ကတ္တ ရာထပပံိုဵ လွှာခငံဵ ျခငံဵ  (၄၇၆)သနိံဵ

ခနံသဴာ ျပငဆံငံွ ပီဵ ျဖစံ၍ က့နလံမံဵ  ၇/၈ ကုိ ျဖငံဴလညံဵ ေကာငံဵ  လ့ာထာဵေဆာငရံးကံေပဵမညံ

ျပနလံညျံပုျပငေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ။ ျဖစံပါသည။ံ

၂ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ စတတု္ထ ပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ျမငကံးနံဵ တးဲဘကံအထကံတနံဵ အထကံတနံဵ ေက့ာငံဵ ခးဲအျဖစံ အဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴရနံ ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ေက့ာငံဵ အာဵ အထကံတနံဵ ေက့ာငံဵ အဆငံဴသို ဴ အမတ္(ံ၂)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာနသို ဴတငျံပထာဵ

တိုဵ ျမငှံဴဖးငံဴလစံ္ေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ။ ွပီဵ ျဖစံပါေြကာငံဵ ။

၃ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ပဳ္စမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို တဴးငံဵ  သးာဵလမံဵ တစံေလျှောကံရ္ိ လူ မေကးဵ ွမို နဴယစံညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ မဴ ္လမံဵ ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၂) သးာဵစှကဂနေံနရာမ့ာဵတးင ံပုဳစဳအမ့ိုဵမ့ိုဵျဖငံဴ ေျမတးင ံခငံဵ ျခငံဵ မ့ာဵအတးကံတာဵျမစံလိုကံနာ

က့ူဵေက့ာံေနပါသျဖငံဴ အခ့ိနမံရီင္ံဵ လငံဵ ရနံ ရန ံေွှနြံကာဵမှုအေပ်လိုကံနာေဆာငရံးကံျခငံဵ

ရ္ိ/မရ္ိ။ မရ္ိသမူ့ာဵအာဵ စညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ ဥဴပေဒ

(၅/၉၃)ပါ ပဒုမံ၇၂ျဖငံဴ တရာဵစးဲဆုိတငပံို ဴအေရဵ

ယလူျှေကံရ္ိပါသည။ံ

၄ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံဂ့ုတကုံနံဵ ေက့ဵရးာအေရ္ ဘဴကံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံဂ့ုတကုံနံဵ အုပစုံ၊ဂ့ုတကုံနံဵ ေက့ဵ ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ဘရုာဵှကီဵကးငံဵ ယခငံဴ စံ္အဆကံဆကံတးငစံပါဵ ရးာသိုကဴးငံဵ ဆငံဵ စစံေဆဵခဲဴရာ အဆုိပါေနရာမာ္ 

ဴင္ံဴဴ းာဵစာဵေျပာငံဵ ပငမံ့ာဵမိုဵ ေကာငံဵ ေသာကံေရ အွမတဲမံဵ စီဵဆငံဵ ေနသညံဴေခ့ာငံဵ မရ္ိဘမဲိုဵ ေကာငံဵ

ျဖငံဴသာကနဆံည၍ံေရသိုေလာ္ငံွ ပီဵ စုိကံပ့ိုဵခဲဴပါ ေသာကံေရျဖငံဴသာကနဆံည၍ံေရသိုေလာ္ငထံာဵ

သည။ံတျဖညံဵ ျဖညံဵ ေျမတိုဵ ခ့ဲ စုိဴကံပ့ိုဵခဲဴြကရာ ျခငံဵ ျဖစံပါသည။ံ သဆဲနေံသာေျမမ့ာဵ၊ ကုနံဵ ျမငံဴ

ေနအဴေျခအေနတးင ံစပါဵစုိကံပ့ိုဵရနံေျမဧက ယာေျမမ့ာဵျဖစံ၍စပါဵစုိကံပ့ိုဵမညဆုိံပါကေရလို

(၁၀၀)ေက့ာံ တစံကးငံဵ တည ံစုိကံပ့ိုဵရနအံေျခ အပခံ့ကံျမငံဴမာဵမညျံဖစံပါသည။ံေရဆငံဵ ဧရယိာ

အေနေပဵသညံဴအေနအထာဵရ္ိေနသျဖငံဴရာသဦတု မရ္ိျခငံဵ ၊ ဴစံ္စဲပံ့မံဵ မျှေမိုဵ ရးာသးနံဵ မှုမာ္ မိုဵ ေရခ့ိနံ

အေျခအေနအရ စုိကံပ့ိုဵေရနညံဵ ပါဵသျဖငံဴ ေရ (၂၀)လကံမခနံသဴာရ္ိျခငံဵ တိုေဴြကာငံဴေရကနငံယံ

ကနကုိံျပုျပင၍ံတစံဖကံရပတံာတမအဳျဖစံတညံ အဆငံဴမ ္ေရပိုမိုသိုေလာ္ငံဴ ိုငမံညံဴ တဖကံရပတံာ

ေဆာကံေပဵရနသံငံဴ/မသငံဴတိုငံဵ တာေဆာငရံးကံ တမအဳျဖစံတညေံဆာကံေပဵရနျံဖစံေျမာကံဴိုငစံးမံဵ

ေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ။ မရ္ိပါ၍ေဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲမံရ္ိပါ ေြကာငံဵ

ေျဖြကာဵအပပံါသည။ံ

မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာပံထမအှကမိ ံပထမပုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵမ(္၁၃)ှကမိေံျမာကပံုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵွပီဵ ဆုဳဵ သညအံထိ

တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာကံိုယစံာဵလယ္မံ့ာဵေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴေမဵခးနံဵ မ့ာဵအေျခအေန

မေကးဵ ခဵိုငံ
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မဆဲဴ္ဒနယံ

အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

မေကးဵ ခဵိုငံ

၅ မေကးဵ ဦဵျမငံဴစိုဵ ဒသမပုဳမန္ံ မေကးဵ တိုငံဵ ၊တိုငံဵ ွမို ေဴတာံအတးငံဵ ရ္ိလးတလံပံ တိုငံဵ စညပံင(ံသို)ဴအထူဵ ခးငံဴျပုေငးျဖငံဴသာေဆာငံ ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၁) ေရဵေက့ာကံတိုငကံးငံဵ ှကီဵအာဵျပညသံမူ့ာဵ ရးကံရနကိံစ္စမာ္ွမို နဴယစံညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ ဴ

အပနံဵ ေျဖနာဵေနရနအံတးကံ တိုငံဵ စညပံင(ံသို)ဴ အေနျဖငံဴေကာကံခရဳရ္ိသညံဴအခးနအံခ၊အေကာကံ

အထူဵ ခးငံဴျပုေငးျဖငံဴသာအေကာငံဵ ဆဳုဵေဆာငရံးကံ မ့ာဵအာဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရရနပံုဳေငးစာရငံဵ သို ဴ

ရန၊ံပဂု္ဂလကိအာဵတငဒံါေခ်ယျူခငံဵ အာဵ ဖ့ကံ ေပဵသးငံဵ ွပီဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ၏ဴစီမခဳနံခဴးဲ

သမိံဵ ေပဵပါရန ံ(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္ မှုျဖငံဴရေငးသုဳဵ ေငးခနံမဴန္ံဵ ေျခစာရငံဵ ေရဵဆးဲ၍ခးငံဴျပု

လးတလံပေံရဵေက့ာကံတိုငပံနံဵ ျချဳပုျပငမံးမံဵ မဳ ခ့ကံရယသူုဳဵ စးဲရျခငံဵ ျဖစံသျဖငံဴ ွမို နဴယအံလိုကံ

စရတိမံ့ာဵအာဵ ခုဳဖးဲ စဴစံေဆဵျခငံဵ (သို)ဴအထူဵ စစံ ဝငေံငး၏(၅)ရာဴှုနံဵ ကုိသာ ွမို ျဴပသာယာလပ္ေရဵ

ေဆဵျခငံဵ စသညံဴလပုငံနံဵ မ့ာဵအာဵ တိုငံဵ ေဒသ လပုငံနံဵ မ့ာဵအတးကံသုဳဵ စးဲခးငံဴရ္ိပါသည။ံသိုျဴဖစံ၍

ှကီဵအစုိဵရအဖးဲကဴေဆာငရံးကံေပဵပါရနံဴ င္ံဴအစီ ခးငံဴျပ ုေဘာငအံတးငံဵ မသ္ာလးတလံပေံရဵေက့ာကံ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ။ တိုငပံနံဵ ျချဳပုျပငမံးမံဵ မမဳှုလပုငံနံဵ မ့ာဵေဆာငရံးကံ

ဴိုငမံညျံဖစံပါသည။ံ ပဂု္ဂလကိတငဒံါ ေခ်ယျူခငံဵ

ဖ့ကံသမိံဵ ေပဵပါရနကိံစ္စ င္ံဴပတသံကံ၍ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္တးငခံးငံဴျပုရနပံုဳေငးက့ပ(ံ၈၂)

သနိံဵ ျဖငံဴလပုငံနံဵ မ့ာဵ ေဆာငရံးကံထာဵွပီဵ ျဖစံသညံဴ

အတးကံတငဒံါေခ်ယမူှုလပုငံနံဵ အာဵအစီအစဲမံရ္ိ

ေတာဴပါေြကာငံဵ တငျံပအပပံါသည။ံ ျပုျပငမံးမံဵ မဳ

ျခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵအာဵမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ

အစုိဵရအဖးဲကဴ ခုဳဖးဲ စဴစံေဆဵေပဵပါရနအံစီအစဲရံ္ိ/

မရ္ိဴ င္ံဴပတသံကံ၍လပုငံနံဵ မ့ာဵေဆာငရံးကံရာတးငံ

မေကးဵ ခဵုိငစံာရငံဵ စစံ၏ (၆)လတစံှကိမစံစံေဆဵ

မှုမ့ာဵခယဳလူျှေကံရ္ိပါသျဖငံဴသျီခာဵစစံေဆဵမှုျပုလပုံ

ရနမံလိုအပပံါ ေြကာငံဵ  တငျံပအပပံါသည။ံ

၆ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ဒသမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယရံ္ိယငံဵ ဆိပ-ံြသဇာကုနံဵ ေက့ဵရးာမ္ အဆုိပါေျမသာဵလမံဵ (၅)မိုငအံာဵ ေက့ာကံေခ့ာ ြကယပံးငံဴျပ

ဆိပျံဖူ(၂) အုိငံှ ကီဵကုနံဵ ေက့ဵရးာအထေိျမသာဵလမံဵ မာ္ လမံဵ အျဖစံ ေဖာကံလပုေံပဵမညဆုိံပါက ခနံမဴန္ံဵ

ေတာငသံလူယသံမာဵမ့ာဵဆီထးကံသီဵ ဴ္ဳေရာငံဵ ကုနကံ့ေငးက့ပ(ံ၂၅၀)သနံဵ ကုနကံ့မညျံဖစံွပီဵ

ဝယေံရဵအတးကံသးာဵလာလျှေကံရ္ိေသာလမံဵ ျဖစံ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္ လ့ာထာဵခ့ကံတးငံ

ပါသည။ံ သိုျဴဖစံပါ၍ ၎ငံဵ လမံဵ ကုိေက့ာကံေခ့ာ ပါဝငျံခငံဵ မရ္ိေသဵပါသျဖငံဴ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာ
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အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

မေကးဵ ခဵိုငံ

လမံဵ အထ ိအဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေပဵပါရနအံစီအစဲံ ေရဵဴစံ္တးငေံက့ဵလကံေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵ

ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ။ ဦဵစီဵဌာန၏ ရနပံုဳေငးရရ္ိေရဵတငျံပေတာငံဵ ခသဳးာဵ

မညျံဖစံေြကာငံဵ  ေျဖြကာဵအပပံါသည။ံ

၇ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ဒတုယိပုဳမန္ံ တိုငံဵ  ေဒသှကီဵေဆဵဵဳုတးင ံလနူာဴင္ံဴအေဆာကံ တိုငံဵ  ေဒသှကီဵေဆဵဵဳုတးငလံနူာဴင္ံဴအေဆာကံ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) အဦမျှေတေရဵအတးကံ တိုဵ ခ့ဲ ေဴဆာကံလပုေံပဵမညံဴ အဦမျှေတေရဵအတးကံ တိုဵ ခ့ဲ ေဴဆာကံလပုမံညံဴ

အစီအစဲ ံရ္ိ/မရ္ိ။ ေဆဵဵဳုေဆာငမံ့ာဵဴင္ံဴ ေဆဵဵဳု အစီအစဲမံ့ာဵရ္ိပါသည။ံေဆဵဵဳုေဆာငမံ့ာဵဴင္ံဴ

ပရဝဏံုသနံရဴင္ံဵ သပရံပေံရဵေဆာငရံးကံမညံဴအစီ ေဆဵဵဳုပရဝဏံုသနံရဴင္ံဵ သပရံပေံရဵအတးကံ

အစဲ ံရ္ိ/ မရ္ိ။ ေဆဵဵဳုအုပံှ ကီဵ၏စီမခဳနံခဴးဲမှုျဖငံဴ ေဆာငရံးကံ

လျှေကံရ္ိပါသည။ံ

၈ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ဒတုယိပုဳမန္ံ မေကးဵ -ဆငေံပါငဝံလဲျှေပစံစံဓါတအံာဵလိုငံဵ ဴင္ံဴ မီဵ လငံဵ ေရဵေကာံမတမီ့ာဵလိုကံနာေဆာငရံးကံ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) အလမ္ံဵ မ ေဝဵေသာေက့ဵရးာမ့ာဵအာဵလျှေပစံစံမီဵ ရမညံဴမ(ူ၂၄)ခ့ကံျဖငံဴျပညံဴစဳုညေီးတပံါကလျှေပံ

သးယတံနံဵ ခးငံဴျပုရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ။ စစံဓါတအံာဵျဖနံျဴဖူဵေရဵလပုငံနံဵ ရ္ိဝနထံမံဵ မ့ာဵ

မ ္အတတပံညာ၊ နညံဵ ပညာပိုငံဵ ျဖငံဴကူညီ

ေဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

၉ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ဒတုယိပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ျမငံဵ ကးနံဵ ဴင္ံဴ ေကးေဴခ့ာငံဵ ခတဳပံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵျပညသံူေဴဆာကံလပုေံရဵ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) အာဵ အွမတဲမံဵ လမံဵ ေဖာကံလပုေံပဵမညံဴ အစီ လပုငံနံဵ မ ္လမံဵ ေဖာကံလပုံေပဵရနေံလာေလာ

အစဲ ံရ္ိ/ မရ္ိ။ ဆယအံစီအစဲမံရ္ိေသဵပါေြကာငံဵ ။

၁၀ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ ဒတုယိပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံနကဳပကံျွနံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံရ္ိကုိငံဵ လယယံာ ေျမနညံဵ ဥပေဒအပိုဒ(ံ၁၀၃)၊ (၁၀၄)၊ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ေျမဴကုျွနံဵ ကုိ အျမနဆဳုံဵခးဲေဝခ့ထာဵေပဵရနအံစီ (၁၀၅)၊(၁၀၆)တိုျဴဖငံဴ ျပဌာနံဵ ထာဵရ္ိွ ပီဵ ျဖစံပါ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိ။ ေြကာငံဵ ။

၁၁ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ စတတု္ထ ပုဳမန္ံ မေကးဵ တိုငံဵ  ေဒသှကီဵေဆဵဵဳုတးငဆံငံဵ ရသဲာဵ (Basic Essential Medicine) မရ္ိမျဖစံလိုအပံ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) လနူာမ့ာဵအတးကံအေရဵေပ်ကုသခးငံဴရရ္ိေရဵ ေသာ အဓကိေဆဵဝါဵမ့ာဵဝယယံူွ ပီဵ  လနူာမ့ာဵ

မညသံိုစီဴမမဳညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ။ အလကာဵ(အခမဲဴ)ရေအာငံ(၁.၄.၂၀၁၃) စီစဲံ

ေဆာငရံးကံထာဵွပီဵ ျဖစံပါသည။ံသိုရဴာတးငေံဆဵ

ဵဳုတးငမံရ္ိသညံဴေဆဵဝါဵမ့ာဵကုိ လနူာရင္မံ ္မမိိ

ဴစံ္သကံရာေဆဵဆုိငတံးငဝံယယံူဴ ိုငပံါသည။ံ

ဆငံဵ ရဲဴ းမံဵ ပါဵသညံဴလနူာမ့ာဵအတးကံေဆဵဵဳု

ေဆဵပေဒသာပငရံနပံုဳေငး စုိကံထထူာဵရ္ိွ ပီဵ
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အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

မေကးဵ ခဵိုငံ

အတိုဵ ေငးမ့ာဵအနကံမေ္ဆဵဘိုဵ စရတိေံငးမ့ာဵကုိ

စုိကံထတုကံ့ခေဳပဵပါသည။ံ

၁၂ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ စတတု္ထ ပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယအံတးငံဵ ရ္ိ မေကးဵ မ ္တယပံငကံနံ ၎ငံဵ လမံဵ အတးကံ ခန ဴမံန္ံဵ ကုနကံ့ေငးက့ပသံနိံဵ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ေပါကံအုပစုံ၊ ကနဦံဵရးာဴင္ံဴ ဂ့ုတကုံနံဵ  ေက့ဵရးာ (၂၀၀၀)အာဵလာမညဴံဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္မ့ာဵတးငံ

သိုသဴးာဵ ေသာလမံဵ အာဵ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ အျဖစံ ေက့ဵလကံေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵဦဵစီဵဌာန

အဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ။ သို ဴခးငဴံျပုရနပံုဳေငး တငျံပေတာငံဵ ခ၍ဳ ရနပံုဳေငး

ရရ္ိမှုအေပ်မတူည၍ံ ေဆာငရံးကံေပဵသးာဵမညံ

ျဖစံပါေြကာငံဵ ။

၁၃ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ စတတု္ထ ပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ဂ့ုတကုံနံဵ ေက့ဵရးာတးဲဘကံ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသငံဴ စံ္တးငအံဆငဴံတိုဵ ျမငှဴံ ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) အလကအာဵအလက(ခးဲ)အျဖစံတိုဵ ျမငှဴံေဆာငရံးကံ ဖးငဴံလစံ္ခးငဴံျပုဴိုငရံနအံမတ္(ံ၂)အေျခခပဳညာ

ေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ။ ဦဵစီဵဌာနသို(ဴ၉.၁၁.၂၀၁၃)ရကံစးဲပါစာအမတ္၊ံ

စိတ(ံ၂-ခ)/ ၂၀၁၆၆/၆၈/ဦဵ-၁ ျဖငဴံတငျံပထာဵ

ွပီဵ ျဖစံပါေြကာငံဵ ။

၁၄ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ မေကးဵ ွမို နဴယဧံရာဝတီ အဆုိပါအိမသံုဳဵ လျှေပစံစံမီဵ တိုငစုိံကံထျူခငံဵ လပုံ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) တတဳာဵတညေံဆာကံထာဵေသာ မဂဂလာလမံဵ ငနံဵ အတးကံ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္ရနပံုဳ

ေတာငဘံကံျခမံဵ ဴင္ံဴေျမာကံဘကံျခမံဵ ရ္ိ အိမံ ေငးတးငထံညံဴသးငံဵ ေတာငံဵ ခ၍ဳေဆာငရံးကံေပဵ

ေထာငစုံမ့ာဵ လျှေပစံစံသုဳဵ စးဲမှုလးယကူံေစရနအိံမံ သးာဵမညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

သုဳဵ လျှေပစံစံမီဵ တိုငမံ့ာဵသးယတံနံဵ စုိကံထေူပဵရနံ

လိုအပေံနပါသျဖငံဴလိုအပေံသာမီဵ တိုငမံ့ာဵစုိကံထူ

ေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴအခ့ိနံ

တးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ။

၁၅ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယံဴ င္ံဴ မငံဵ ဘူဵ ွမို နဴယတံးငံွ မို ေဴပ်ရပံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ၏ဴ(၂၅.၈.၂၀၁၄) ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ကးကံဴင္ံဴေက့ဵရးာမ့ာဵမ ္သုဳဵ ဘီဵ ဆုိငကံယမံ့ာဵသညံ ရကံစးဲပါအမနိံေဴြကာံျငာစာအမတ္ ံ၂၂/ ၂၀၁၄

ယာဲမံတ္ပံုဳတငျံခငံဵ ၊ အခးနထံမံဵ ေဆာငျံခငံဵ ၊ ျဖငံဴဖးဲ စဴညံဵ ထာဵေသာယာဲစံညံဵ ကမံဵ ၊လမံဵ

အာမခထဳာဵရ္ိျခငံဵ ၊ယာဲ/ံလမံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵ စညံဵ ကမံဵ ထနိံဵ သမိံဵ ှကီဵြကပေံရဵေကာံမတ၏ီ

လိုကံနာေဆာငရံးကံျခငံဵ မရ္ိသျဖငံဴ ၎ငံဵ သုဳဵ ဘီဵ ှကီဵြကပကံးပကဲံစီမမဳှုမ့ာဵျဖငံဴေဆာငရံးကံသးာဵ

ယာဲမံ့ာဵအာဵ စညံဵ မ့ဲံဵ ၊စညံဵ ကမံဵ ၊ နညံဵ ဥပေဒ မညျံဖစံေြကာငံဵ ။

မ့ာဵဴင္ံဴအည ီှကီဵြကပစံစံေဆဵေဆာငရံးကံရနအံစီ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိ။
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အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

မေကးဵ ခဵိုငံ

၁၆ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ရးာသစံရပ(ံ၁၈)လမံဵ ၊ မထဲီဵ လမံဵ အဆုိပါလမံဵ အာဵ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ဴင္ံဴအထက(၂)လမံဵ ြကာဵေျမသာဵလမံဵ ေပ(၅၀၀) တးငေံဆာငရံးကံရနထံညံဴသးငံဵ လ့ာထာဵေပဵသးာဵ

တငျံခငံဵ ၊ အခးနထံမံဵ ေဆာငျံခငံဵ ၊အာမခထဳာဵရ္ိ မညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

ျခငံဵ ၊ယာဲစံညံဵ ကမံဵ ၊လမံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵလိုကံ

နာေဆာငရံးကံျခငံဵ မရ္ိသျဖငံဴ ၎ငံဵ သုဳဵ ဘီဵ ယာဲံ

မ့ာဵအာဵ စညံဵ မ့ဲံဵ ၊ စညံဵ ကမံဵ ၊ နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵ

ဴင္ံဴအည ီှကီဵြကပစံစံေဆဵေဆာငရံးကံရနအံစီ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိ။

၁၇ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံျမငံဵ ကငံဵ လမံဵ ဴင္ံဴသစံေတာလမံဵ ၎ငံဵ ေနရာသည ံွမို ကဴးကံသစံမ့ာဵေဖာံထတုစံဲံ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ေထာငံဴရ္ိအလ့ာဵ(၅၄၀)ေပ၊ အနဳ(၅၀)ေပရ္ိေျမ ကလမံဵ အျဖစံသတမံတ္ထံာဵေသာလမံဵ ေျမဧရိ

ကးကံလပတံးင ံေစ့ဵသစံတစံခတုညေံဆာကံေပဵ ယာမ့ာဵျဖစံသျဖငံဴေစ့ဵသစံတညေံဆာကံေပဵရနံ

ရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴအခ့ိနတံးငံ အစီအစဲမံရ္ိပါေြကာငံဵ ။

ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ။

၁၈ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံပနုံဵ တပေံက့ဵရးာဴင္ံဴဆငေံပါငဝံဲ အဆုိပါလမံဵ အာဵေဖာကံလပုေံပဵမညဆုိံပါက ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ွမို နဴယံေညာငလံေ္က့ဵရးာဆကံစပလံျှေကံရ္ိေသာ ခနံမဴန္ံဵ ကုနကံ့ေငးက့ပ(ံ၉၄.၈)သနံဵ အာဵလာ

ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ အာဵ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ မညံဴဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္မ့ာဵတးင ံေက့ဵလကံေဒသ

အျဖစံအဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေဖာကံလပုေံပဵရနအံစီအစဲံ ဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵဦဵစီဵဌာနသိုခဴးငံဴျပုရနပံုဳေငး

ရ္ိ/ မရ္ိ။ တငျံပေတာငံဵ ခ၍ဳရနပံုဳေငးရရ္ိမှုအေပ်မတူညံ

ွပီဵ ေဆာကံရးကံသးာဵမညျံဖစံပါေြကာငံဵ

၁၉ မေကးဵ ဦဵျမငံဴ အဋ္ဌမပုဳမန္ံ မေကးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ယာေတာငသံမူ့ာဵမယ္ာစုိကံ စုိကံပ့ိုဵစရတိေံခ့ဵေငးမ့ာဵထတုေံခ့ဵရာတးငလံို ြကယပံးငံဴမျပ

ဆိပျံဖူ(၂) ဆီထးကံသီဵ ဴ္ဳမ့ာဵ စုိကံပ့ိုဵဴိုငေံရဵ စုိကံပ့ိုဵစရတိံ အပေံသာစာရငံဵ ဇယာဵမ့ာဵကုိအခ့ိနမံျီပုစုတငံ

မ့ာဵအခ့ိနမံထီတုေံခ့ဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴတစံဧက ျပဴိုငပံါကမိုဵ ရာသေီခ့ဵေငးကုိယခငကံာလမ့ာဵ

လျှေငကံ့ပ(ံ၂၀၀၀ဝ/ိ-)မ ္က့ပ(ံ၅၀၀၀ဝ/ိ-)သိုတဴိုဵ ကဴဲသိုအဴခ့ိနမံထီတုေံခ့ဵေပဵဴိုငမံညျံဖစံွပီဵ စုိကံ

ျမငှံဴထတုေံခ့ဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ။ ပ့ိုဵစရတိေံခ့ဵေငးထပမံတဳိုဵ ျမငှံဴထတုေံခ့ဵေပဵရနံ

အတးကံမူဴ ိုငငံေဳတာံ၏ဘဏ္ဍာေငးအေျခအေန

အရသာေဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

၂၀ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ နဝမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ေညာငပံငရံးာေက့ဵရးာအုပစုံ၊ ခနံမဴန္ံဵ ကုနကံ့ေငး(၉.၇၅)သနံဵ ကုနကံ့မညျံဖစံ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ကုနံဵ ှကီဵ ေက့ဵရးာအဝငလံမံဵ ဴင္ံဴ အငတံိုငံဵ ှကီဵ ပါသျဖငံဴ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္တးငေံက့ဵ
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အစညံဵ အေဝဵ ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ အစိုဵ ရအဖးဲ မဴ ္ေျဖြကာဵခ့ကံ

 ေဆာငရံးကံ

ွပီဵ စီဵ မှု

အေျခအေန

မတ္ခံ့ကံ

မေကးဵ ခဵိုငံ

ေက့ဵရးာအုပစုံ၊တဲှ ကီဵကုနံဵ ေက့ဵရးာဴင္ံဴေဒါငံဵ ေန လကံေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ေက့ဵရးာ ရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ မ့ာဵေဆာငရံးကံေပဵ ရနပံုဳေငးရရ္ိေရဵတငျံပေတာငခံသဳးာဵမညျံဖစံွပီဵ

မညံဴအစီအစဲကုိံ သရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ။ ရရ္ိပါက ေဆာငရံးကံေပဵသးာဵမညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

၂၁ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ နဝမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ေညာငကံနေံက့ဵရးာအထက(ခးဲ) စကံေရတးငံဵ တူဵ ေဖာံရနအံတးကံခးဲေဝခ့ထာဵ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ေက့ာငံဵ ဝနံဵ အတးငံဵ  စကံေရတးငံဵ  တူဵ ေဖာံေပဵ သညံဴရနပံုဳေငးမ့ာဵမရ္ိေသာံလညံဵ သကံဆုိငရံာ

မညံဴ အစီအစဲကုိံသရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ။ ွမို နဴယပံညာေရဵမ္ူ ဵမရ္နပံုဳေငးေတာငံဵ ခလဳွှာ

အမှုတးဲတငျံပလာပါကအမတ္(ံ၂)အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာနသိုရဴနပံုဳေငးရရ္ိေရဵတငျံပေဆာငရံးကံ

ေပဵသးာဵမညျံဖစံပါေြကာငံဵ ။

၂၂ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ နဝမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ဒဟတကံနေံက့ဵရးာအုပစုံ၊ကဳလ္ လယယံာေျမဥပေဒ၊ နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵဴင္ံဴအညီ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ေက့ဵရးာရ္ိေတာငသံမူ့ာဵမမ္ေကးဵ ေလဆိပတံညံ လယယံာေျမလပုပံိုငခံးငံဴတငျံပလာေသာဦဵပိုငံ

ေဆာကံစဲကံသမိံဵ ယခူဲဴေသာယာေျမဧရယိာ အမတ္(ံ၈၅/၂)တငျံပထာဵမှုအေပ်လယယံာ

(၄၆.၂၄)ဧက၏ပုဳစဳ(၇)ျပနလံညခံ့ထာဵေပဵရနံ ေျမလပုပံိုငခံးငံဴေလျှောကံလွှာပုဳစဳ(၁)ျဖငံဴေလျှောကံ

အစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴမညသံညံဴအခ့ိနတံးငေံဆာငံ ထာဵလာသျဖငံဴဥပေဒဴင္ံဴအညသီကံဆုိငရံာ

ရးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ။ လယယံာေျမစီမခဳနံခဴးဲမှုအဆငံဴဆငံဴဆကံလကံ

ေဆာငရံးကံလျှေကံရ္ိပါေြကာငံဵ ဴင္ံဴက့နရံ္ိလယံ

ယာေျမမ့ာဵမာ္ေလယာဲကံးငံဵ သစံအသုဳဵ ျပုမညံဴ

ဧရယိာတးငပံါဝငလံျှေကံရ္ိပါသျဖငံဴေလေြကာငံဵ

ပိုေဴဆာငေံရဵဦဵစီဵဌာနမေ္လ့ာံေြကဵေငးေပဵအပံ

ပါကဥပေဒဴင္ံဴအညေီဆာငရံးကံေပဵသးာဵမညံ

ျဖစံပါေြကာငံဵ ။

၂၃ မေကးဵ ဦဵဟနေံမာငံ ဒသမပုဳမန္ံ မေကးဵ ွမို စီဴမကိဳနံဵ ေရဵဆးဲရာတးငပံါဝငမံညံဴေက့ဵ မေကးဵ ွမို နဴယ၊ံ ွမို နဴယနံမိတိတံိုဵ ခ့ဲ ရဴာတးငံ ြကယပံးငံဴမျပ

မေကးဵ (၂) ရးာအုပစုံမ့ာဵမယ္ာေျမမ့ာဵအာဵသမိံဵ ယမူညကုိံ ပါဝငေံသာေက့ဵရးာအုပစုံမ့ာဵရ္ိယာေျမမ့ာဵအာဵ

သရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ဴင္ံဴမညသံညံဴအခ့ိနတံးငမံညံ သမိံဵ ယမူညမံဟတုေံြကာငံဵ ဴင္ံဴေနာငတံိုဵ တကံ

သညံဴနညံဵ လမံဵ ျဖငံဴသမိံဵ ယမူညကုိံသရိ္ိလိုပါ လာမညံဴလဦူဵေရအရွမို ျဴပစီမကိဳနံဵ ကုိသာေရဵ

ေြကာငံဵ ။ ဆးဲေဆာငရံးကံရျခငံဵ ျဖစံပါေြကာငံဵ ။


