
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ ္အမ်ိဳ းသားစီမကိံန္းဥပေဒ
(၂ဝ၁၂ခုႏစ္ွ၊ ျပည္ေထာငစု္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၄။)

၁၃၇၃ ခႏုစ္ွ၊ တေပါငး္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ၊္ မတ္လ ၁၉ ရက္)

နိဒါနး္

၁။ နိုင္ငံေတာ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ပိုမိုတိးုတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီစက္မွုနိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
က႑စုံ၊ ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက်မၽွတစြာ ဖြံ့ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး၊စာရင္းဇယား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတိက်မွန္ကန္ေရး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ ကြာဟမွႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရး၊ 
ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမွုဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္မား တိုးတက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မွုစနစ္ျဖစ္ေပၚေရးစသည့္ လူမွုစီးပြား ေရး၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ အႏွစ္ ၃ဝ 
ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း ႏွင့္ ပဥၥမကာလတို ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။

အခန္း (၁)
အမည္ႏွင့္ အဓပိၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၂။ ဤဥပေဒကို၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ဘ႑ာႏွစ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ ဤဥပေဒသည္ ပဥၥမ ကာလတို 
၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း (၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ထိ) ၏ ဒုတိယ ႏွစ္စီမံကိန္း ဥပေဒလည္း ျဖစ္ 
သည္။
၃။ဤဥပေဒပါ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) အမ်ိဳးသားစီမံကိနး္ ဆိုသည္မွာ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ လူမွု စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ က႑ အလိုက္ျဖစ္ 
ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မည္၍မည္မၽွ တိးုတက္ရမည္ဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ရည္ 
မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံ ကိနး္မ်ား၌ အႏွစ္ ၃ဝ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း၊ ၅ ႏွစ္ ကာလတို စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ ယင္းစီမံကိနး္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ႏွစ္စဥ္စီမံ ကိန္းမ်ား ပါရွိသည္။ ယင္းအမ်ိဳးသား စီမံ 
ကိန္းမ်ား၌ ကာလအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ ဝိေသသျပဳ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မွုဇုန္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မွုဖြံ့ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ရင္း ႏွးီျမႇုပ္ႏွံမွုဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းစသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဘက္စုံဆက္ စပ္အက်ဳံးဝင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
(ခ) စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ ဆိုသည္မွာ စးီပြားေရးတစ္ရပ္လုးံ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ က႑အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အလိုက္ျဖစ္ေစ မည္ေရြ႕မည္မၽွ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရ မည္ဟု ရည္မွန္းလ်ာ ထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
(ဂ) အေျခခံႏွစ္ ဆိုသည္မွာ တိးုတက္မွုအေျခအေနမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္နိုင္ရန္ အေျခခံသည့္ခုႏွစ္ ကိုဆိုသည္။ (ပဥၥမ 
ကာလတို ငါးႏွစ္စီမံကိနး္တြင္ အေျခခံႏွစ္သည္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖစ္သည္)
(ဃ) ပုံမွန္ေစ်းႏွုနး္ ဆိုသည္မွာ အေျခခံႏွစ္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွႈ 



မ်ား၏ ေစ်းႏွုန္းျဖစ္သည္။
( င) ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏွုန္း ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွႈ 
မ်ား၏ ေစ်းႏွုန္းျဖစ္သည္။

အခန္း(၂)
စမီကိံန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား

၄။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္စီမံကိန္း၏ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမာွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ သည္-
(က) တစ္မ်ိဳးသားလုးံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး မာွ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ပုံမွန္ေစ်းႏွုနး္အရ ၆.၇ 
ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးတက္ရန္၊
(ခ) ပုံမွန္ေစ်းႏွုနး္အရ-
        (၁)    လယ္ယာက႑တြင္ ၁.၉ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးတက္ရန္၊ 
        (၂)    သားငါးက႑တြင္ ၆.၈ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊ 
        (၃)    သစ္ေတာက႑တြင္ ဝ.၄ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးတက္ရန္၊ 
        (၄)    စြမ္းအင္က႑တြင္ ၂.ဝ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊ 
        (၅)    သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းက႑တြင္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးတက္ရန္၊
        (၆)    စက္မွုလက္မွုက႑တြင္ ၁၁.၂ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊ 
        (၇)    လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားက႑တြင္ ၆.၁ ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးတက္ရန္၊
        (၈)    ထုတ္လုပ္မွုက႑တြင္ ၁.၅ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊ 
        (၉)    ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ၄.၅ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊ 
        (၁ဝ)    ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၁၅.၄ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ ရန္၊ 
        (၁၁)    ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ၈.၁ ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးတက္ရန္၊
        (၁၂)    လူမွုေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑တြင္ ၃.၂ ရာခိုင္ႏွုန္း တိုးတက္ရန္၊
        (၁၃)    ငွာရမ္းခႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မွုက႑တြင္ ၁၄.၆ ရာခိုင္ႏွုန္းတိးုတက္ရန္၊  
        (၁၄)    ကုန္သြယ္မွုက႑တြင္ ၄.၁ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးတက္ရန္၊ 
(ဂ) တစ္မ်ိဳးသားလုးံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး တြင္ လယ္ယာက႑ႀကီး၏ ပါဝင္မွုအခ်ိဳး အစားကို 
၃၄.၇ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၃၃.၆ ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ စက္မွု က႑ႀကီး၏ ပါဝင္မွုအခ်ိဳးအစားကို ၂၇.၁ ရာခိုင္ႏွုန္း မွ 
၂၇.၆ ရာခိုင္ႏွုန္းသို႔လည္းေကာငး္၊ ဝန္ေဆာင္မွုက႑ႀကီး၏ ပါဝင္မွုအခ်ိဳးအစားကို ၃၈.၂ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏွုန္း 
သို႔လည္းေကာင္း အသီးသီးျဖစ္ေပၚေစရန္၊ 
(ဃ) ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏွုန္းအရ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုတြင္ နိုင္ငံပိုင္ အခန္းမွ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ၂၇.၃ ရာခိုင္ ႏွုနး္၊ 
သမဝါယမပိုင္အခန္းမွ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ဝ.ဝ၁ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္အခန္းမွ အခ်ိဳးအစား အားျဖင့္ ၇၂.၇ ရာခိုင္ 
ႏွုန္း အသီးသီးရင္ႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္၊
(င) ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏွုန္းအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ကို က်ပ္ ၉၂၁၁၁၄၃ သန္းတင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ကို က်ပ္ ၆၅၈၂၈ဝဝ 
သန္း တင္သြင္းရန္၊



(စ) လူတစ္ဦးစီ၏ပ်မ္းမၽွျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး (Per Capita GDP)မာွ က်ပ္ ၇၄ဝ၈၁၄ ရွိခဲ့ရာမွ 
၈၃၉၅၅၁ က်ပ္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊

အခန္း(၃)
အေထြေထြ

၅။ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲ(၁)(၂)(၃)(၄)(၅)(၆)မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ 
ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က အဆက္အစပ္မိမိ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းအ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ဌာနအလိုက္၊ ေဒသ အလိုက္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ ညြန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
၆။ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္က ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ကိုေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တင္ျပေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာငး္ လက္ခံစဥ္းစားရမည္။ 
ထိုစီမံကိန္းမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္၍ နိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမွတ္တကယ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 
ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမွုမရွိေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားအား ျငင္းပယ္ ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ေလ်ာ၍့ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရမည္။
၇။ စးီပြားေရးစီမံကိနး္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ငင္းေရတို အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီမံကိန္း မ်ားကို 
ဦးစားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းစီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈။ နိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ငငး္၊ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ နိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ 
ထာဝရ ရွင္သန္ေစမည့္ အမ်ိဳးသားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ရငး္ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ ရမည္။
၉။ စီမံကိန္းတင္ျပေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤါရပ္ မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံမွ ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။
၁ဝ။ တိုင္းရငး္သားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ 
ေသာ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္ရမည္။
၁၁။ အမ်ိဳးသားစီမံကိနး္တြင္ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္ လြဲေျပာင္းေပး သင့္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္လြဲေျပာင္း ေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရ မည္။
၁၂။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေျမာက္ နိုင္စြမ္းရွိ မရွိ၊ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိ မရွိ၊ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳ မျပဳ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုထိခိုက္မွု ရွိ မရွိ စသည္ 
တို႔ကို ဘက္စုံေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ထားၿပီးေသာ 
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။
၁၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တို႔သည္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ 
ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ နိုင္ငံပိုင္ 
အခန္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရငး္ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုလ်ာထားခ်က္ တြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံ 
ကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ 
ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။



၁၄။ ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္အာဏာတည္ သည္ဟု 
မွတ္ယူရမည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြန္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိနး္စနိ္

 နုိငင္ေံတာသ္မၼတ
          ျပည္ေထာငစု္သမၼတျမန္မာနိငုင္ေံတာ္










