
 
 

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမတှ်  ၁၇ ။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ ်  ၁၃  ရက ်

(၂၀၁၄  ခနှစ်၊ မတလ်   ၂၈  ရက)် 

နိဒါန်း 

 နိင်င တာ်တွင ် စိက်ပျိုး ရးကိ ပိမိ တိးတက် အာင ် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မီ စက်မနိင်င ထူ ထာင ်

ရးနှင့် က စ ဘက်စ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် တည် ဆာက် ရး၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ အချိုးကျ 

မတစွာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ြပည်သူလူထ တစ်ရပ်လး ရရှိခစားနိင်မည့် လူမစီးပွား ရး နယ်ပယ် 

အသီးသီးဖွ ဖိ့ုးတးိတက် ရး၊စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများ အရည်အ သွးြပည့်၀ ရး စသည့် စီးပွား ရး 

မူဝါဒ(၄)ရပ်ကိ ချမှတ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမ လျာန့ညး် ရး၊ ြပည်သူလူထ၏ 

လူ နမ အဆင့်အတန်း ြမင့်မားတိးတက် ရး၊ သန ့ရ်ှင်း သာ အစိးရနှင့် ကာငး်မွန် သာ အပ်ချုပ်မစနစ် 

ြဖစ် ပ ရး စသည့် နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊လူမ ရး၊ အပ်ချုပ် ရး မာ်မှန်းချက်များကိ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်နိင်ရန် အလိငှ့ာ ြပည် ထာင်စ လတ် တာသ်ည ်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်း လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်၊စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒဟ ခ တင်ွ စရမည်။   

     (ခ)  ဤဥပ ဒသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွက် ၂၀၁၄ ခနှစ ် ဧ ပီလ(၁)ရက် န ့ မှ 

စတင်အာဏာတည် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒသည ် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ ာနှစ်မ ှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အထိ ပထမငါးနှစ ် စီမကိန်း၏ 

စတတ္ထ နစ်ှအတွက် အမျိုးသားစီမကိန်းဥပ ဒြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည-် 

 (က) အမျိုးသားစီမကိန်း ဆိသညမှ်ာ  တစ်မျိုးသားလး၏ လူမစီးပွား ရး တစ်ရပ်လး အတွက် ြဖစ် စ၊ 

က အလိက်ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက်ြဖစ် စ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အချိန်ကာလအတွင်း မည် ရွမ့ည်မ  တိးတက်ရမည်ဆိသည့် ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖဲွ၏့ ရည်မှန်း 

ချက်များ နှင့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ြဖစ်သည်။ စီမကိန်းများ၌ အနှစ ် ၂၀ နှစ်ရှည ် စီမကန်ိး၊ 

ငါးနှစ်ကာလတိစီမကိန်း၊ အဆိပါစီမကိန်းများကိ နှစ်စဉ်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နှစ်စဉ် 

စီမကိန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် က အလိက် ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသ 
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ကီးနှင့်ြပည်နယ် အလိက်ြဖစ် စ ဝိ သသြပု ရးဆဲွချမှတ် သာ လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် ရး စီမကိနး်များ၊ လပ်ငန်း စီမကိနး်များ၊ စက်မဇန်များ၊ အထူး စီးပွား ရးဇန်များနှင့် 

မို ့ြပ စီမကိန်းများ၊ စက်မဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရး စီမကိန်းများ၊ ရငး်နီှး ြမုပ်နှမ ဖွ ဖိ့ုး ရး စီမကိန်း 

များ၊ ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ိုး ရး စမီကိနး်များ၊ နယ်စပ် ဒသ ဖွ ဖိ့ုး ရး စီမကိန်းများ စသည့် 

စီမကိန်းများ ဘက်စ ဆက်စပ ်အကျုး၀င်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

 (ခ) စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီးပွား ရး တစ်ရပ်လး အတွက ်

ြဖစ် စ၊ က အလိက်ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် အလိက်ြဖစ် စ မည် ရွ မ့ည်မ   

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရမည်ဟ ရည်မှန်းလျာထားချက်များ ြဖစသ်ည။် 

  (ဂ) ပမှန် စျးနန်း ဆိသည်မှာ အ ြခခနှစ ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်တင်ွ ြဖစ် ပ သာ ကန်ပစ္စည်းနှင့် 

ဝန် ဆာင်မများ၏ စျးနန်းြဖစ်သည်။ 

 (ဃ) နှစ်အလိက် စျးနန်း ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် ြဖစ် ပ သာ ကနပ်စ္စည်းနငှ့် 

ဝန် ဆာင်မများ၏ စျးနန်းြဖစ်သည်။ 

 (င) သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့ ် အဖွဲ အ့စည်းများ ဆိသည်မှာ အမျိုးသားစီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်သည့် ဗဟိအဖဲွအ့စည်းများ ၊ ြပည် ထာင်စ ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်း ဒသကီး နှင့် 

ြပည်နယ်အစးိရ အဖဲွမ့ျား၊ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားကိ 

ဆိသည်။ 

အခန်း(၂) 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

 

၄။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်း၏ အ ရးကးီသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါ အတိင်း ြဖစ်သည်- 

 (က) တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်း အသားတငထ်တ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး(GDP) ကိ ၂၀၁၀-

၂၀၁၁ ဘ ာနစ်ှ ပမှန် စျးနန်းများအရ ၉.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊  

(ခ)  ပမန်ှ စျးနန်းများအရ - 

(၁) လယ်ယာက တွင် ၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန၊် 

(၂) သားငါးက တွင် ၈.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသြဖင့် သစ် တာ 

က တွင်၂၉.၄ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း ြဖစ် ပ ရန၊်  

(၄) စွမ်းအငက် တွင် ၁၃.၄  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၅) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ၈.၈  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၆) စက်မလက်မက တွင် ၉.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 
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(၇) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင ်၁၁.၆ ရာခင်ိနန်းတိးတက်ရန်၊ 

(၈) ဆာက်လပ်မက တွင ်၁၄.၁  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၉) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင ်၇.၆ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၀) ဆက်သွယ် ရးက တွင် ၆၈.၉ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၁) ငွ ရး ကး ရးက တွင်၂၃.၉  ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(၁၂) လူမ ရးနှင့် စီမခန်ခဲွ့ ရးက တွင် ၂၁.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၃) ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက တွင ်၁၁.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၄) ကန်သွယ်မက တွင ်၅.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊  
 

(ဂ)  တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အလိက် တိးတက်မနန်းများမှာ ပမှန် စျးနန်းများအရ - 

(၁)  ကချင်ြပည်နယ်တွင် ၂.၀ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(၂)  ကယားြပည်နယ်တွင ် ၁၀.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၃)  ကရင်ြပည်နယ်တွင် ၁၅.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၄)  ချင်းြပည်နယ်တွင ်၂၆.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၅)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန၊် 

(၆)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၇)  ပဲခူးတိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၈)  မ ကွးတိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၉)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတွင် ၁၂.၄ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၀)  မွန်ြပည်နယ်တွင ်၁၀.၄ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(၁၁)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင ်၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန၊် 

(၁၂)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၃ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန၊် 

(၁၃)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်၅.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၄)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင် ၆.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၅)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမတွင် ၂၈.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဃ)  တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးတွင် နှစ်အလိက် 

ဈးနန်းများအရ လယ်ယာက ကီး၏ ပါဝင်မအချို းအစားက ိ ၂၉.၉ ရာခိင်နနး်မှ ၂၈.၆ 

ရာခိင်နန်းသိ ့လည်း ကာင်း၊ စက်မက ကီး၏ ပါဝင်မ အချို းအစားကိ ၃၃.၈ ရာခိင်နန်း မ ှ၃၅.၀ 

ရာခိင်နန်းသိလ့ည်း ကာင်း၊ ဝန် ဆာင်မ က ကီး၏ ပါဝင်မ အချိုးအစားကိ ၃၆.၃ ရာခိင်နနး်မှ 

၃၆.၄ ရာခိင်နန်းသိ ့လည်း ကာင်း အသီးသီးြဖစ် ပ ရန်၊  
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(င) နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ စစ ပါင်းစားသးမတန်ဖိးကိ ကျပ ်၄၈,၈၀၉.၇ ဘီလီယ ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ) နှစအ်လိက် ဈးနန်းများအရ စစ ပါင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် နင်ိငပိင်အခနး်မှ အချိုး အစားအားြဖင့် 

၂၉.၄ ရာခင်ိနန်း၊ သမဝါယမပိင် အခန်းမှ အချိုးအစားအားြဖင် ့ ၀.၀၁ ရာခိင်နန်း၊ ပဂ္ဂလိက 

ပိငအ်ခန်းမှ အချိုးအစားအားြဖင့် ၇၀.၆ ရာခိင်နန်း ရင်းနီှး ြမုပ်နှရန်၊ 

(ဆ)  နှစအ်လိက် ဈးနန်းများအရ ြပည်ပပိက့န်ကိ ကျပ် ၁၂,၄၄၆.၀ ဘီလီယ တင်ပိရ့န်နှင့် ြပညပ်  

သွင်းကန်ကိ  ကျပ ်၁၂,၇၄၀.၀ ဘီလီယ တင်သွင်းရန်၊ 

(ဇ) လူတစ်ဦးစီ ၏ ပျမ်းမ  ြပည်တွငး်  အသားတင် ထတ်လပ်မ နှင့် ဝန် ဆာင်မ    တန်ဖိး 

 (Per    capita     GDP ) မှာ   နှစ်အလိက်  ဈးနန်းများအရ    ကျပ ်  ၉၆၂,၂၄၀ မ ှ 

 ကျပ် ၁,၀၆၅,၂၇၇ သိ ့ြဖစ် ပ လာရန်၊ 

အခန်း(၃) 

အ ထွ ထ ွ

 

၅။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် ပူးတဲွ (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၆)နှင့်(၇) တိတ့ငွ ်

ဖာ်ြပထား သာ စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်များကိ အဆက်အစပ် မိမိ ပါင်းစပ်ဖွဲ စ့ည်း အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ကရနြ်ဖစသ်ည်။ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများအလိက်၊ ဒသအလိက် လိအပ် သာ လပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များနှင့် ညန်ကားချက်များကိ အ သးစိတ် ရးဆဲွ ဆာငရွ်က်နိငသ်ည်။ 

၆။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် ရွက်ရာတွင် 

စီမကိန်းများအား လ့လာဆန်းစစ်၍ နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများ အကျို းစီးပွား အတွက် အမှန်တကယ် 

အကျို းြဖစ်ထွန်း စမည့် စီမကိန်းများအား ဆက်လက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည။် သိရ့ာတွင် အကျိုးစီးပွား 

ြဖစ်ထွန်းမမရှိ သာ စီမကိန်းများအား ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်း၊ လျာ့၍ ခွင့်ြပုြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် စီးပွား ရး စမီကိန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လက်ငင်း၊ 

ရတိအတွက် အကျိုး ြဖစ်ထွန်း စ သာ စီမကိန်းများကိ ဦးစား ပးရမည်။ ထိြ့ပင် ရရှည်အကျို းရိှ သာ 

စီမကိန်းများကိလည်း မတစွာ ထည့်သွင်းစီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် နိင်င တာ်နင့်ှ နင်ိငသားများ၏ လက်ငင်း၊ ရတိနှင့် 

ရရှည်အကျိုးြဖစ်ထန်ွး စ သာ နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများအတွက် ထာ၀ရ ရှင်သန် စမည့် အမျိုးသား 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး စီမကိန်းြဖစ် သာ လူသားအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိန်းအတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ 

လညး် အ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် စီမကိန်းများ တင်ြပ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် သတ်မှတ်ထား 

သာ အဂါရပ်များ၊ ဆန်းစစ်ချက်များ ြပည့်စမှသာလင ် ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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၁၀။ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် တိင်းရင်းသား စည်းလးညီညွတ် ရး၊ အမျိုးသားစည်းလး ညီညွတ် ရး၊ 

ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်း ရးကိ ဖာ် ဆာင် သာ စီမကိနး်များနှင့် တရားဥပ ဒ စိးမိး ရး နှင့် တည်ငိမ် 

အးချမ်း ရးတိက့ ိအ ထာက်အကူြပု သာ စီမကိန်းများ ပါ၀င်ရမည်။  

၁၁။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် အမျိုးသား စီမကိန်းတွင် နိင်ငပိင ်စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ 

အနက် ပဂ္ဂလိက လပ်ပိင်ခွင့်အြဖစ ် လဲ ြပာင်း ပးသင့် သာ စီးပွား ရး လပ်ငန်းများကိ နှစ်အလိက် 

လဲ ြပာငး် ပးမည့် စီမကိန်းများအြဖစ် ထည့်သွင်း ရးဆဲွရမည်။  

၁၂။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစီမကိန်းများသည် ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း ရိှ မရိှ၊ 

စီးပွား ရးအရ တွက် ြခကိက်မ ရိှ မရှိ၊ ြပည်သူများအတွက် အကျိုး ရိှ မရှိ ၊ ဒသဖွ ဖ့ို း ရးကိ အ ထာက် 

အကူြပု မြပု ၊ ပတ်၀န်းကျင်က ိ ထိခိက်မ ရိှ မရိှ စသညတိ်က့ိ ဘက်စ လ့လာ ဆန်းစစ် ပီး ြပည် ထာငစ် 

အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူ ခွင့်ြပုချက ်ရရှိထား ပီး သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းများ ြဖစ်ရမည်။ 

၁၃။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန်သည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် 

အမျိုးသားစီမကိန်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လျာထားချက်တွင ် ပါရိှသည့် နိင်ငပိင်အခန်း ဆာင်ရွက်မည့် 

လပ်ငန်းစီမကိန်းများနှင့် ရင်းနီှးြမုပ်နမှ လျာထားချက်တင်ွ ပါရှိ သာ ဆာင်ရွက်မည့်     လပ်ငန်း စီမကိန်း 

များကိ   အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း 

များ၊  အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမနိ်၊့ ညန်ကားချက၊် လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

_________________________ 
 

ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 
 
 

 

(ပ) သိန်းစိန် 

နိင်င တာ်သမ္မတ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

 

 

 

 

 

 


