
 
 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်  ၁၉  ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပပည့်ဒကျာ်   ၆   ရက် 

(၂၀၁၅  ခုနှစ်၊ ဧပပီလ   ၉  ရက်) 

နိေါန်း 

 နိုင်ငံဒတာ်၏ စီးပွားဒရး မူဝါေ(၄)ရပ ် ပြစ်ဒသာ နိုင်ငံဒတာ်တွင် စိုက်ပျိုးဒရးကို ပိုမို 

တိုးတက်ဒအာင် ဒောင်ရွက်ပပီး ဒခတ်မီ စက်မှုနိုင်ငံ ေူဒောင်ဒရးနှင့် ကဏ္ဍစုံ ဘက်စုံ 

ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဒအာင် တည်ဒောက်ဒရး၊ တိုင်းဒေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များ အချိုးကျ မျှတစွာ 

ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဒရး၊ ပြည်သလူူထု တစ်ရြ်လုံး ရရှိ ခံစားနိုင်မည့် လူမှုစီးြွားရရး နယ်ြယ် 

အသီးသီး ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရး၊ စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းတိကျမှန်ကန်ဒရး စသည်တိုကုိ့ ချမှတ် 

ဒောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပပည်သူများ၏ လူဒနမှု အေင့်အတန်း ပမင့်မားတိုးတက်ဒရး နှင့် ေင်းရဲမှု 

ဒလျာန့ည်းလာဒစဒရး၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဒရး၊ သန ့်ရှင်းဒသာ အစိုးရနှင့် 

ဒကာင်းမွန်ေိဒရာက်ဒသာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပြစ်ဒပါ်ဒရး စသည့် လူမှု စီးပွားဒရး၊ နိုင်ငံဒရးနှင့် 

အုပ်ချုပ်ဒရး ဒမျှာမ်ှန်းချက်များကုိ ဒြာပ်ပပါ စီးပွားဒရး မူဝါေများနှင့် အညီ အဒကာင်အေည် 

ဒြာန်ိုင်ရန် အလိုင့ှာ ပြည်ရထာင်စု လွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေကုိ ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သည်။ 

 

   

အခန်း(၁) 

အမည်၊စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒြာ်ပပချက် 

 

၁။ (က) ဤဥြရေကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥြရေဟု ရခါ်တွင် 

ရစရမည်။   

     (ခ)  ဤဥြရေသည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧဖြီလ(၁)ရကရ်န ့ မှ 

စတင်အာဏာတည်ရစရမည်။ 

၂။ ဤဥြရေသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ြထမငါးနှစ် 

စီမံကိန်း၏ ရနာက်ဆုံးနှစ်အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥြရေပဖစ်သည်။ 
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၃။ ဤဥြရေတွင် ြါရှိရသာ ရအာက်ြါ စကားရြ်များသည် ရဖာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ ်

သက်ရရာက်ရစရမည်- 

 (က) အမျိုးသားစီမံကိန်း ဆုိသည်မှာ  တစ်မျိုးသားလုံး၏ လူမှုစီးြွားရရး တစ်ရြ်လုံး 

အတွက် ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ပဖစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက်ပဖစ်ရစ 

သတမ်ှတ်ထားသည့်    အချိန်ကာလအတွင်း  မည်ရရွ  ့မည်မျှ တိုးတက်ရမည်ဆိုသည့် 

  ပြည်ရထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏့ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းများ၌ အမျိုးသားဘက်စုံ ဖွံ ဖ့ဖိုး တိုးတက်ရရး အနှစ် ၂၀ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း၊ 

ကာလတိုငါးနှစ်စီမံကိန်းများနှင့် အဆိုြါ စီမံကိန်းများကုိ နှစ်စဉ် အရကာင်အထည် 

ရဖာမ်ည့် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ ြါဝင်သည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်းများ၌ ကဏ္ဍအလိုက် 

ပဖစ်ရစ၊ရေသအလိုက်ပဖစ်ရစ ဝိရသသပြု ရရးဆွဲချမှတ်ရသာ လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရး စီမံကိန်း၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် အထူးစီးြွားရရးဇုန ် စီမံကိန်းများ၊ 

စက်မှုဖွံ ့ဖဖိုး တိုးတက်ရရး စီမံကိန်း၊ ရခတ်မီ စိုက်ြျိုးရရးနည်းြညာကုိ အရပခခံရသာ 

စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးစီမံကိန်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးစီမံကိန်း၊ 

ဖမို ဖ့ွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရရးနှင့် ရကျးလက်ရေသဖွံ ့ဖဖိုးရရးစီမံကိန်း၊ နယ်စြ်ရေသဖွံ ့ဖဖိုးရရး 

စီမံကိန်းစသည့် လုြ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရရးစီမံကိန်းများ ဘက်စုံဆက်စြ်  

အကျုံး၀င်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။ 

 (ခ) စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် ဆိုသည်မှာ သတမ်ှတ်ကာလအတွင်း စီးြွားရရး တစ်ရြ်လုံး 

အတွက်ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ပဖစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက်ပဖစ်ရစ 

မည်ရရွ မ့ည်မျှ  ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရစရမည်ဟ ုရည်မှန်းလျာထားချက်များ ပဖစ်သည်။ 

  (ဂ) ြုံမှန်ရစျးနှုန်း ဆိုသည်မှာ အရပခခံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပဖစ်ရြါ်ရသာ 

ကုန်ြစ္စည်းနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုများ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

 (ဃ) နှစ်အလိုက်ရစျးနှုန်း ဆုိသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရရးနှစ်အလိုက် ပဖစ်ရြါ်ရသာ 

ကုန်ြစ္စည်းနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုများ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

 (င) သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများ ဆုိသည်မှာ အမျိုးသားစီမံကိန်းကုိ 

အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ရထာင်စုအဆင့်အဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ ပြည်ရထာင်စု ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ မ့ျား၊ ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ရေသဦးစီးအဖွဲ မ့ျား၊ စည်ြင် 

သာယာရရး ရကာ်မတီများကုိ ဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

၄။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် စီမံကိန်း၏ အဒရးကကီးသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ ဒအာက်ပါ 

အတိုင်း ပြစ်သည်- 

(က) စုစုရြါင်း     ပြည်တွင်း  ထုတ်လုြ်မှုနှင့်    ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး   (  GDP  )    ကို  

          ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ြုံမှန်ရစျးနှုန်းများအရ  ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊  

(ခ)  ြုံမှန်ရစျးနှုန်းများအရ - 

(၁) လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ၂.၃  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၂) သားငါးကဏ္ဍတွင်  ၈.၀   ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၃) သစ်ရတာ ကဏ္ဍတွင် ၀.၂  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၄) စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်  ၂.၆   ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၅) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ြစ္စည်းကဏ္ဍတွင် ၉.၅   ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၆) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၀.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၇) လျှြ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍတွင်  ၉.၁  ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ရန်၊ 

(၈) ရဆာက်လုြ်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၁.၀   ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၉) ြိုရ့ဆာင်ရရးကဏ္ဍတွင်  ၉.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၀) ဆက်သယွ်ရရးကဏ္ဍတွင်  ၄၆.၉  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၁) ရငွရရးရ ကးရရးကဏ္ဍတွင် ၂၆.၅   ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၂) လူမှုရရးနှင့် စီမံခန်ခ့ွဲရရးကဏ္ဍတွင်  ၈.၃  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၃) ငှားရမ်းခနှင့် အပခားဝန်ရဆာင်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၂.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၄) ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင်  ၆.၇  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊  

 

(ဂ)  တိုင်းရေသကကီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် တိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ ြုံမှန်ရစျးနှုန်းများအရ - 

(၁)  ကချင်ပြည်နယ်တွင်  ၅.၅  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၂)  ကယားပြည်နယ်တွင်  ၉.၃  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၃)  ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၁၁.၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၄)  ချင်းပြည်နယ်တွင်  ၄.၉  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၅)  စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၁၀.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 
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(၆)  တနသသာရီတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၁၀.၄  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၇)  ြဲခူးတိငု်းရေသကကီးတွင်  ၁၀.၇  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၈)  မရကွးတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၉.၄  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၉)   မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၁၀.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၀)  မွန်ပြည်နယ်တွင်  ၈.၇  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၁)  ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်  ၇.၆  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၂)  ရန်ကနု်တိုင်းရေသကကီးတွင်  ၁၂.၁  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၃)  ရှမ်းပြည်နယ်တွင်  ၄.၅  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၄)  ဧရာဝတီတိုင်းရေသကကီးတွင် ၄.၉  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၅)  ရနပြည်ရတာ် ရကာင်စီနယ်ရပမတွင်  ၈.၂  ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်၊ 

(ဃ)  စုစုရြါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုြ်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုးတွင် နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများ 

အရ လယ်ယာကဏ္ဍကကီး၏ ြါဝင်မှုအချိုးအစားကုိ ၂၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၇.၅ 

ရာခိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ြါဝင်မှု အချိုးအစားကုိ ၃၅.၀ 

ရာခိုင်နှုန်း မှ ၃၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု ကဏ္ဍကကီး၏ ြါဝင်မှု 

အချိုးအစားကို ၃၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း အသီးသီး 

ပဖစ်ရြါ်ရန်၊  

(င) နှစ်အလိုက်ရစျးနှုန်းများအရ စုစုရြါင်းစားသုးံမှုတန်ဖိုးကုိ ကျြ် ၅၁,၄၄၈.၄ ဘီလီယံ 

ပဖစ်ရြါ်ရန်၊ 

(စ) နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအရ စုစုရြါင်းရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံြိုင်အခန်းမှ အချိုး 

အစားအားပဖင့် ၂၅.၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ သမဝါယမြိုင် အခန်းမှ အချိုးအစားအားပဖင့် ၀.၀၁ 

ရာခိုင်နှုန်း၊ ြုဂ္ဂလိကြိုင်အခန်းမှ အချိုးအစားအားပဖင့် ၇၄.၄ ရာခိုင်နှုန်း ရင်းနှီး 

ပမှုြ်နှံရန်၊ 

(ဆ)  နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအရ ပြည်ြြိုကု့န်ကို ကျြ် ၁၃,၁၅၈.၀ ဘီလီယံ တင်ြိုရ့န်နှင့် 

ပြည်ြသွင်းကုန်ကုိ  ကျြ် ၁၇,၃၄၀.၀ ဘီလီယံ တင်သွင်းရန်၊ 

(ဇ) လူတစ်ဦးစီ၏ ြျမ်းမျှထုတ်လုြ်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး(Per   capita     GDP ) မှာ   

နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအရ    ကျြ်  ၁,၂၈၁,၁၀၅   မှ  ကျြ် ၁,၄၀၃,၉၇၈ သို ့

ပဖစ်ရြါ်လာရန်၊ (၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အရြေ ာင်းအော 

သန်းရခါင်စာေင်း ရေှ့ရြေ းလူဦးရေစာေင်းအေ) 
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အခန်း(၃) 

အဒေွဒေွ 

၅။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့် အြွဲ အ့စည်းများသည် ပူးတွဲ (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၆)နှင့်(၇) တိုတ့ွင် 

ဒြာပ်ပေားဒသာ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကို အေက်အစပ်မိမိ ဒပါင်းစပ်ြွဲ စ့ည်း အဒကာင် 

အေည်ဒြာ်ကကရန် ပြစ်သည်။ သက်ေိုင်ရာဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် 

လိုအပ်ဒသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ညွှန်ကကားချက်များကုိ အဒသးစိတ်ဒရးေွဲ ဒောင်ရွက် 

နိုင်သည်။ 

၆။ သက်ေိုင်ရာ ဌာန နှင့်  အြွဲ အ့စည်းများသည်      စီမံကိန်းများ      အဒကာင်အေည်ဒြာ် 

ဒောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းများအား ဒလ့လာေန်းစစ်၍ နိုင်ငံဒတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ 

အကျိုးစီးပွားအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးပြစ်ေွန်းဒစမည့် စီမံကိန်းများအား ေက်လက် 

အဒကာင်အေည်ဒြာ်ရမည်။ သိုရ့ာတွင် အကျိုးစီးပွား ပြစ်ေွန်းမှုမရှိဒသာ စီမံကိန်းများအား 

ပငင်းပယ်ပခင်း၊ ေိုင်းငံ့ပခင်း၊ ဒလျာ၍့ ခွင့်ပပုပခင်းများ ဒောင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့်အြွဲ အ့စည်းများသည် စီးပွားဒရး စီမံကိန်းများကုိ ဒောင်ရွက်ရာတွင် 

လကင်င်း၊ ဒရတိုအတွက် အကျိုး ပြစ်ေွန်းဒစဒသာ စီမံကိန်းများကုိ ဦးစားဒပးရမည်။ ေိုပ့ပင် 

ဒရရှည်အကျိုးရှိဒသာ စီမံကိန်းများကုိလည်း မျှတစွာ ေည့်သွင်းစီမံ ဒောင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့် အြွဲ အ့စည်းများသည် နိုင်ငံဒတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် 

လကင်င်း၊ ဒရတိုနှင့် ဒရရှည် အကျိုးပြစ်ေွန်းဒစပပီး ော၀ရရှင်သန်ဒစမည့် အမျိုးသားြွံ ့ပြိုး 

တိုးတက်ဒရးစီမံကိန်းပြစ်ဒသာ လူသားအရင်းအပမစ်များ ြွံ ့ပြိုးဒရးစီမံကိန်းအတွက် 

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုကုိလည်း အဒလးေား ဒောင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့် အြွဲ အ့စည်းများသည် စီမံကိန်းများ တင်ပပဒောင်ရွက်ရာတွင် 

သတမ်ှတ်ေားဒသာ အဂဂါရပ်များ၊ ေန်းစစ်ချက်များ ပပည့်စုံမှသာလျှင် ဒောင်ရွက်ရမည်။  

၁၀။ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ဒရး၊ အမျိုးသားစည်းလုံး 

ညီညွတ်ဒရး၊ ပပည်တွင်းပငိမ်းချမ်းဒရးကို ဒြာ်ဒောင်ဒသာ စီမံကိန်းများနှင့် တရားဥပဒေ 

စိုးမိုးဒရး နှင့် တည်ပငိမ်ဒအးချမ်းဒရးတိုကိ့ု အဒောက်အကူပပုဒသာ စီမံကိန်းများ ပါ၀င်ရမည်။  

၁၁။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့်အြွဲ အ့စည်းများသည် အမျိုးသား စီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားဒရး 

လုပ်ငန်းများအနက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြစ် လွှဲဒပပာင်းဒပးသင့်ဒသာ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းများ 

ကုိ နှစ်အလိုက် လွှဲဒပပာင်းဒပးမည့် စီမံကိန်းများအပြစ် ေည့်သွင်းဒရးေွဲရမည်။  
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၁၂။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဒောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများသည် ပြစ်ဒပမာက် 

နိုင်စွမ်း ရှိ မရှိ၊ စီးပွားဒရးအရ တွက်ဒပခကုိက်မှု ရှိ မရှိ၊ ပပည်သူများ အတွက် အကျိုး ရှိ မရှိ ၊ 

ဒေသ ြွံ ့ပြိုးဒရးကုိ အဒောက်အကူ ပပု မပပု ၊ ပတ်၀န်းကျင်ကို ေိခိုက်မှု ရှိ မရှိ စသည်တိုကုိ့ 

ဘကစ်ုံဒလ့လာ ေန်းစစ်ပပီး ပပည်ဒောင်စု အစိုးရအြွဲ ၏့ သဒဘာတူ ခွင့်ပပုချက် 

ရရှိေားပပီးဒသာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ပြစ်ရမည်။ 

၁၃။ သက်ေိုင်ရာဌာနနှင့် အြွဲ အ့စည်းများသည် ဤဥပဒေအရ ေုတ်ပပန်သည့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု လျာေားချက်တွင် ပါရှသိည့် နိုင်ငံပိုင်အခန်း 

ဒောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု လျာေားချက်တွင် ပါရှိဒသာ 

ဒောင်ရွက်မည့်     လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကုိ   အဒကာင်အေည်ဒြာ် ဒောင်ရွက်ရာတွင် တည်ေဲ 

ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်၊ 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဒောင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်ြွဲ စ့ည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးေိုးသည်။ 

 

  

 

(ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

 

 


