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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမံကိန်းဥပေဒ 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပညေ်ထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမတှ်       ။) 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ            ရက် 

(၂၀၁၃  ခုနှစ်၊မတ်လ        ရက်) 

နိဒါန်း 

 နိုင်ငံေတာ်တွင် စိုက်ပျို းေရးကို ပိုမို တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက် ပီး ေခတ်မီ 

စက်မနိုင်ငံ ထူေထာင်ေရးနှင့် က စံု ဘက်စုံ ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေအာင် တညေ်ဆာက်ေရး၊ 

တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ အချို းကျ မတစွာ ဖံွ ဖိ့ုး တုိးတက်ေရး၊  ြပည်သူလူထု 

တစ်ရပ်လုံး ရရိှ ခံစားနိုင်မည့် လူမ စီးပွားေရးနယ်ပယ် အသီးသီး ဖွံ ဖ့ိုး တိုးတက်ေရး၊ 

စာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းများ တိကျ မှန်ကန်ေရး စသည့် စီးပွားေရး မူဝါဒ ေလးရပ်ကို 

ချမှတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ဆငး်ရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမ ေလျာ့နည်းေရး ၊ ြပည်သူလူထု၏ 

လူေနမ အဆင့်အတန်း ြမင့်မား တုိးတက်ေရး၊ သန ့ရှ်င်းေသာ အစိုးရနှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ 

အုပ်ချုပ်မစနစ် ြဖစ်ေပ ေရး စသည့် လူမ စီးပွားေရး၊ နုိင်ငံေရးနှင့် အုပ်ချုပ်ေရး 

ေမ ာ်မှန်းချက် များကုိ ေဖာ်ြပပါ စီးပွားေရး မူဝါဒများနှင့်အညီ အေကာင်အထည် ေဖာ်နိုင်ရန် 

အလိုင့ှာ ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ြပဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်၊စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပေဒဟု ေခ တင်ွ 

ေစရမည်။   

     (ခ) ဤဥပေဒသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနှစ်အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ ်ဧ ပီလ(၁)ရက်ေန ့

မ ှစတင်အာဏာတည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အထိ ငါးနှစ်စီမံကိန်း 

၏ တတိယနှစအ်တွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပေဒြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ တစ်ဖက်ပါ စကားရပမ်ျားသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ် 

သက်ေရာက် ေစရမည်- 

 (က) အမျိုးသားစီမံကိန်း ဆုိသည်မှာ  တစ်မျိုးသားလံုး၏ လူမစီးပွားေရး တစ်ရပ်လံုး 

အတွက် ြဖစ်ေစ၊ က အလိုက်ြဖစ်ေစသတ်မှတ်ထားသည့် အချိနက်ာလအတွင်း 
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မည်၍မည်မ  တုိးတက်ရမည်ဆိုသည့် ြပည်ေထာင်စု အစုိးရအဖဲွ၏့ ရည်မှနး်ချက် 

များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ြဖစ်သည်။ ယင်းစမီံကိန်းများ၌ အနှစ် ၃၀ 

နှစ်ရှည် စီမံကိန်း၊ ငါးနှစ် ကာလတုိ စီမံကိန်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းများကို နှစ်စဉ် 

အေကာင်အထည် ေဖာ်မည့် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ ပါရိှသည်။ ယင်းအမျိုးသား 

စမီကိံန်းများ၌ ကာလအလုိက် ြဖစ်ေစ၊ ေဒသအလုိက် ြဖစ်ေစ ဝိေသသြပု ေရးဆဲွ 

ချမှတ်ေသာ လူစ့ွမ်းအား အရင်းအြမစ် ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက်ေရး စီမံကိန်း၊ လပ်ုငနး် 

စမီကိံန်းများ၊ စက်မဇုန်များ ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များနှင့် မို ြ့ပ စီမံကိန်းများ၊ 

စက်မ ဖွံ ဖ့ိုး တုိးတကေ်ရး စီမံကိန်း၊ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမ ဖွံ ဖ့ို းေရး စမံီကိနး်၊ 

ေကျးလက်ေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးေရး စမံီကိနး်၊ နယ်စပေ်ဒသ ဖံွ ဖ့ို းေရး စီမံကိန်းစသည့် 

စီမံကိန်းများ ဘက်စုံ ဆက်စပ ်အကျုံ း၀င်သည်ဟု မှတ်ယူ ရမည်။ 

 (ခ) စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စးီပာွးေရး 

တစ်ရပ်လုံး အတွက်ြဖစေ်စ၊ က အလိုက်ြဖစ်ေစ၊ တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်အလိုက် ြဖစ်ေစ မည်၍ မည်မ  ဖွံ ဖ့ို း တိုးတက်ေစရမည်ဟု ရည်မှန်း 

လျာထားချက် များ ြဖစသ်ည။် 

  (ဂ) ပုံမှန်ေစျးနန်း ဆုိသည်မှာ အေြခခံနှစ ်၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်တင်ွ ြဖစ်ေပ ေသာ 

ကုန်ပစည်း နှင့် ဝန်ေဆာင်မများ၏ ေစျးနန်းြဖစ်သည်။ 

 (ဃ) နှစအ်လိုက်ေစျးနန်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘ ာေရးနှစအ်လုိက် ြဖစ်ေပ  

ေသာ ကုန်ပစညး်နှင့် ဝန်ေဆာင်မများ၏ ေစျးနန်းြဖစ်သည်။ 

 (င) သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများ ဆိုသည်မှာ အမျို းသားစီမံကိန်းကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့် သကဆုိ်င်ရာ ဗဟုိအဖွဲအ့စည်းများ ၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၊ တုိင်းေဒသကီး သုိမ့ဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွမ့ျား၊ စညပ်ငသ်ာယာေရး ေကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲမ့ျား 

ကိုဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

၄။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ် စီမံကိန်း၏ အေရး ကီးသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- 

(က) တစ်မျို းသားလုံး၏ြပည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးမှာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ 

ဘ ာနှစ် ပုံမှန်ေစျးနန်းအရ  ၈.၉ ရာခိုင်နန်း တိုးတက်ရန် ၊  

(ခ) ပုံမှန်ေစျးနန်းအရ - 

(၁) လယယ်ာ က တွင် ၂.၃  ရာခိုင်နန်းတုိးတက်ရန်၊  

(၂) သားငါးက တွင် ၆.၇  ရာခုိင်နန်းတုိးတက်ရန်၊  

(၃) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးကို အေလးထား ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိသြဖင့် သစ်ေတာက တွင်  ယခငနှ်စ်ြဖင့် နင်းယှဉ်ပါ က ၆.၁ 

ရာခုိငန်န်း ေလျာ့နည်းြဖစ်ေပ ရန်၊ 

(၄) စွမ်းအင်က တွင် ၅.၅ ရာခိုင်နန်းတိုးတက်ရန်၊ 

(၅) သတုနှင့်တွင်းထွက်ပစည်းက တွင် ၂၄.၆ ရာခိုင်နန်း တိုးတက်ရန်၊  

(၆) စက်မလက်မ က တွင် ၁၀.၉ ရာခိုင်နန်းတုိးတက်ရန်၊ 

(၇) လပ်စစ် ဓာတ်အား က တွင်   ၁၃.၈ ရာခုိင်နန်းတုိးတက်ရန်၊ 

(၈) ေဆာက်လုပ်မ က တွင်  ၂၂.၇  ရာခိုင်နန်းတိုးတက်ရန်၊ 

(၉) ပိုေ့ဆာင်ေရး က တွင် ၅.၁ ရာခိုင်နန်းတုိးတက်ရန်၊ 

(၁၀) ဆက်သွယ်ေရး က တွင်  ၅၇.၂   ရာခုိင်နန်းတုိးတက်ရန်၊ 

(၁၁) ေငွေရးေကးေရး က တွင်  ၉၂.၇ ရာခုိင်နနး် တိုးတက်ရန်၊ 

(၁၂) လူမေရးနှင့်စီမံခန်ခ့ွဲေရး က တွင်  ၂၇.၈  ရာခုိင်နန်းတုိးတကရ်န်၊ 

(၁၃) ငှားရမ်းခနှင့် အြခား၀န်ေဆာင်မ က တွင် ၁၅.၇ ရာခိုင်နန်း 

တိုးတက်ရန၊် 

(၁၄) ကုန်သွယ်မ က တွင်  ၆.၆  ရာခိုင်နန်းတိုးတက်ရန်၊  

 

(ဂ) တစ်မျို းသားလုံး၏ ြပည်တွင်းအသားတင ် ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးတွင် လယ်ယာ 

က ကီး၏ ပါဝင်မအချိုးအစား ကုိ ၃၃.၆ ရာခိုင်နန်း မ ှ၃၁.၈ ရာခိုင်နန်း သုိ ့ 
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လည်းေကာင်း ၊ စက်မက ကီး၏ ပါဝင်မအချိုးအစား ကုိ ၂၇.၆ ရာခိုင်နန်း 

မှ ၂၈.၈ ရာခိုင်နန်း သိုလ့ည်းေကာင်း ၊ ဝန်ေဆာင်မ က ကီး၏ ပါဝင်မ 

အချို းအစား ကို ၃၈.၈ ရာခိုင်နန်း မှ ၃၉.၄ ရာခိုင်နန်း သုိ ့ လည်းေကာင်း  

အသီးသီး ြဖစ်ေပ ေစရန် ၊ 

(ဃ) နှစ်အလိုက် ေစျးနနး် အရ စုစုေပါင်း ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမတွင် နုိငငံ်ပုိင် အခန်းမှ 

အချိုးအစားအားြဖင့် ၂၅.၅ရာခိုင်နန်း ၊ သမဝါယမပိုင ်အခနး်မ ှအချိုးအစား 

အားြဖင့် ၀.၀၁  ရာခိုင်နန်း ၊ ပုဂလိကပုိင် အခန်းမှ အချိုးအစား အားြဖင့် 

၇၄.၅  ရာခိုင်နန်း  အသီးသီး ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံရန်၊ 

(င) နှစ်အလိုက် ေစျးနန်းအရ ြပည်တွင်းထွက် ကုန်ပစည်းများ၏ြပည်ပပုိကု့န်ကုိ 

ကျပ် ၁၀၅၄၀.၈ ဘီလီယံ တင်ပိုရ့န်နှင့် ြပည်ပသွင်းကုန်ကို  ကျပ် ၁၁၇၃၀.၂ 

ဘီလီယံ တင်သွင်းရန်၊ 

(စ) လူတစ်ဦးစီ၏ပျမ်းမ  ြပည်တွင်း အသားတင် ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး(Per capita 

GDP) မှာ ကျပ် ၈၃၉၇၉၉ မှ ကျပ ် ၉၆၂၂၄၀ သုိ ့ြဖစ်ေပ လာေစရန် ။  
 

အခန်း(၃) 

အေထွေထွ 

၅။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် ပူးတဲွ (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)၊(၅)နှင့်(၆)တုိတွ့င် 

ေဖာ်ြပထားေသာ စီမံကိန်း ရည်မှနး်ချက်များကုိ အဆက်အစပ် မိမိ ေပါင်းစပ်ဖွဲ စ့ည်း 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ကရန်ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွအ့စညး်များအလုိက်၊ ေဒသ 

အလုိက် လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ညန်ကားချက်များကို အေသးစိတ်ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၆။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စမီံကိန်းများအား ေလ့လာ ဆန်းစစ်၍ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ 

အကျို းစီးပွားအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုး ြဖစ်ထွန်း ေစမည့် စီမကိံန်းများအား ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။ သုိရ့ာတွင် အကျို းစီးပွား ြဖစ်ထွန်းမမရှိေသာ စီမံကိန်း 

များအား ြငငး်ပယ်ြခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ြခင်း၊ ေလျာ့၍ ခွင့်ြပုြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၇။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် စီးပွားေရး စီမံကိန်းများကို ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် လက်ငင်းေရတုိအတွက် အကျိုး ြဖစ်ထွနး်ေစေသာ စီမကိံန်းများကုိ ဦးစားေပး 

ရမည်။ ထုိြ့ပင် ေရရှည်အကျို းရှိေသာ စီမံကိန်းများကုိလည်း မတစွာ ထည့်သွင်းစီမံ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ လက်ငင်း၊ 

ေရတိုနှင့်ေရရှည် အကျိုးြဖစ်ထွနး်ေစေသာ နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် 

ထာ၀ရရှင်သန် ေစမည့် အမျိုးသား ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး စီမံကိန်းြဖစ်ေသာ လူသား 

အရင်းအြမစမ်ျား ဖွံ ဖ့ို းေရးစီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကိုလည်း အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် စီမံကိန်းများတင်ြပ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သတ်မှတ်ထားေသာ အဂါရပ်များ၊ ဆန်းစစ်ချက်များ ြပည့်စုံမှသာလင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၀။ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလံုး ညီညွတ်ေရး၊ အမျို းသားစည်းလုံး 

ညီညွတ်ေရး၊ ြပည်တွငး် ငိမ်းချမ်းေရးကို ေဖာ်ေဆာင်ေသာ စီမံကိန်းများနှင့် တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးနှင့် တည် ငိမ်ေအးချမ်းေရးတိုက့ို အေထာက်အကူြပုေသာ စီမံကိန်းများ ပါ၀င ်

ရမည်။  

၁၁။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် အမျိုးသား စီမံကနိး်တင်ွ နိုင်ငံပိုင ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအနက် ပုဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့် အြဖစ် လဲေြပာင်း ေပးသင့်ေသာ 

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကို နှစအ်လုိက် လဲေြပာင်းေပးမည့် စီမံကိန်းများအြဖစ် 

ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။  

၁၂။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများသည် 

ြဖစ်ေြမာက်နိုင်စွမ်း ရိှ မရိှ၊ စီးပွားေရးအရ တွက်ေချကုိက်မ ရိှ မရှိ၊ ြပည်သူများ အတွက် 

အကျိုး ရိှ မရိှ ၊ ေဒသ ဖံွ ဖိ့ုးေရးကုိ အေထာက်အကူ ြပု မြပု ၊ ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခုိက်မ ရိှ 

မရိှ စသည်တိုက့ို ဘက်စုံေလ့လာ ဆန်းစစ် ပီး ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ ၏့ သေဘာတူ 

ခွင့်ြပုချက် ရရိှထား ပီးေသာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ြဖစ်ရမည်။ 

၁၃။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်သည့်၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမံကိန်း ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ လျာထားချက်တွင် ပါရှိသည့် နိုင်ငံပုိင်အခန်း 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ လျာထားချက်တွင် ပါရိှေသာ 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ရာတွင် 
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တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

_________________________ 
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံေတာဖဲွ် စ့ည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရကနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

  

 

                                                      (ပံု)  သိန်းစန်ိ  

                                                                    နုိင်ငံေတာ်သမတ  

                     ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနုိင်ငေံတာ် 



 
 ၇

 

ပးူတွဲ-၁

(တန်ဖိုး-ကျပ်သန်း)

က ကီး ပါဝင်မ တုိးတက် ပါဝင်မ တုိးတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခိုင်နန်း) (ရာခိုင်နန်း) (ရာခိုင်နန်း) (ရာခိုင်နန်း)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

၁ လယယ်ာက ကးီ ၁၅၃၅၉၉၁၄.၇ ၃၃.၆ ၃.၀ ၁၅၈၆၅၂၉၆.၇ ၃၁.၈ ၃.၃

၁ လယ်ယာ ၁၁၃၇၄၅၂၆.၉ ၂၄.၈ ၁.၉ ၁၁၆၃၃၁၂၈.၃ ၂၃.၃ ၂.၃

၂ သားငါး ၃၈၂၆၄၂၅.၄ ၈.၄ ၆.၈ ၄၀၈၂၈၄၄.၆ ၈.၂ ၆.၇

၃ သစ်ေတာ ၁၅၈၉၆၂.၄ ၀.၄ ၀.၄ ၁၄၉၃၂၃.၈ ၀.၃ -၆.၁

၂ စကမ်က ကးီ ၁၂၆၅၈၈၈၂.၆ ၂၇.၆ ၉.၀ ၁၄၃၃၈၅၇၃.၉ ၂၈.၈ ၁၃.၃

၁ စွမ်းအင် ၆၇၂၇၈.၂ ၀.၁ ၂.၀ ၇၀၉၉၈.၉ ၀.၂ ၅.၅

၂ သတုနငှ်တွ့ငး်ထက်ွပစညး် ၃၃၃၂၄၀.၉ ၀.၇ ၂.၅ ၄၁၅၁၂၆.၈ ၀.၈ ၂၄.၆

၃ စက်မလက်မ ၉၇၁၆၈၂၆.၁ ၂၁.၂ ၁၁.၂ ၁၀၇၇၈၇၃၆.၅ ၂၁.၆ ၁၀.၉

၄  လပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၀၄၂၆၈.၇ ၁.၁ ၆.၁ ၅၇၃၈၀၄.၄ ၁.၂ ၁၃.၈

၅   ေဆာက်လုပ်မ ၂၀၃၇၂၆၈.၇ ၄.၅ ၁.၅ ၂၄၉၉၉၀၇.၃ ၅.၀ ၂၂.၇

၃ ဝနေ်ဆာငမ်က ကးီ ၁၇၇၆၀၃၈၂.၅ ၃၈.၈ ၈.၃ ၁၉၆၆၄၉၄၂.၇ ၃၉.၄ ၁၀.၇

၁ ပိုေ့ဆာင်ေရး ၅၉၀၂၃၅၅.၀ ၁၂.၉ ၄.၅ ၆၂၀၅၈၅၄.၁ ၁၂.၄ ၅.၁

၂ ဆက်သယ်ွေရး ၉၈၄၃၄၉.၂ ၂.၁ ၁၅၀.၄ ၁၅၄၇၇၂၅.၁ ၃.၁ ၅၇.၂

၃ ေငေွရးေကးေရး ၅၃၄၇၆.၈ ၀.၁ ၈.၁ ၁၀၃၀၇၁.၄ ၀.၂ ၉၂.၇

၄ လူမေရးနှင့်စီမံခန်ခ့ွဲေရး ၈၉၅၀၇၁.၅ ၂.၀ ၃.၂ ၁၁၄၄၂၉၆.၀ ၂.၃ ၂၇.၈

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန်ေဆာင်မ ၉၆၈၀၈၀.၇ ၂.၁ ၁၄.၆ ၁၁၁၉၆၇၃.၆ ၂.၃ ၁၅.၇

၆ ကုန်သွယ်မ ၈၉၅၇၀၄၉.၃ ၁၉.၆ ၄.၁ ၉၅၄၄၃၂၂.၅ ၁၉.၁ ၆.၆

၄ အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့် ၄၅၇၇၉၁၇၉.၈ ၁၀၀.၀ ၆.၇ ၄၉၈၆၈၈၁၃.၃ ၁၀၀.၀ ၈.၉

ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး

တန်ဖိုး

စဉ်

၁

မှတ်

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ်

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

တန်ဖိုး

က ကးီများအလိုက် အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုးရညမ်နှး်ချက် 

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး်အရ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနစှ၊် ပုံမနှေ်စျးနနး်များအရ)

အ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနစှ်



 
 ၈

 

ပးူတွဲ-၂

(တန်ဖုိး-ကျပ်သန်း)

က ပါဝင်မ တိးုတက် ပါဝင်မ တိးုတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခုိင်နန်း) (ရာခုိင်နန်း) (ရာခုိင်နန်း) (ရာခုိင်နန်း)
၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

၁ ထတုလ်ပုမ်တနဖ်ိုး ၂၈၀၁၈၇၉၇.၃ ၆၁.၂ ၅.၇ ၃၀၂၀၃၈၇၀.၆ ၆၀.၆ ၇.၈

၁ လယ်ယာ ၁၁၃၇၄၅၂၆.၉ ၂၄.၈ ၁.၉ ၁၁၆၃၃၁၂၈.၃ ၂၃.၃ ၂.၃

၂ သားငါး ၃၈၂၆၄၂၅.၄ ၈.၄ ၆.၈ ၄၀၈၂၈၄၄.၆ ၈.၂ ၆.၇

၃ သစ်ေတာ ၁၅၈၉၆၂.၄ ၀.၄ ၀.၄ ၁၄၉၃၂၃.၈ ၀.၃ -၆.၁

၄ စွမ်းအင် ၆၇၂၇၈.၂ ၀.၁ ၂.၀ ၇၀၉၉၈.၉ ၀.၂ ၅.၅

၅ သတုနှင့်တင်ွးထွက်ပစညး် ၃၃၃၂၄၀.၉ ၀.၇ ၂.၅ ၄၁၅၁၂၆.၈ ၀.၈ ၂၄.၆

၆ စက်မလက်မ ၉၇၁၆၈၂၆.၁ ၂၁.၂ ၁၁.၂ ၁၀၇၇၈၇၃၆.၅ ၂၁.၆ ၁၀.၉

၇  လပ်စစ်ဓာတအ်ား ၅၀၄၂၆၈.၇ ၁.၁ ၆.၁ ၅၇၃၈၀၄.၄ ၁.၂ ၁၃.၈

၈   ေဆာက်လုပ်မ ၂၀၃၇၂၆၈.၇ ၄.၅ ၁.၅ ၂၄၉၉၉၀၇.၃ ၅.၀ ၂၂.၇

၂ ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး ၈၈၀၃၃၃၃.၂ ၁၉.၂ ၁၂.၈ ၁၀၁၂၀၆၂၀.၂ ၂၀.၃ ၁၅.၀

၁ ပုိေ့ဆာင်ေရး ၅၉၀၂၃၅၅.၀ ၁၂.၉ ၄.၅ ၆၂၀၅၈၅၄.၁ ၁၂.၄ ၅.၁

၂ ဆက်သွယ်ေရး ၉၈၄၃၄၉.၂ ၂.၁ ၁၅၀.၄ ၁၅၄၇၇၂၅.၁ ၃.၁ ၅၇.၂

၃ ေငွေရးေကးေရး ၅၃၄၇၆.၈ ၀.၁ ၈.၁ ၁၀၃၀၇၁.၄ ၀.၂ ၉၂.၇

၄ လမူေရးနှင့်စီမံခန်ခဲွ့ေရး ၈၉၅၀၇၁.၅ ၂.၀ ၃.၂ ၁၁၄၄၂၉၆.၀ ၂.၃ ၂၇.၈

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန်ေဆာင်မ ၉၆၈၀၈၀.၇ ၂.၁ ၁၄.၆ ၁၁၁၉၆၇၃.၆ ၂.၃ ၁၅.၇

၃ ကနုသ်ယွမ်တနဖ်ိုး ၈၉၅၇၀၄၉.၃ ၁၉.၆ ၄.၁ ၉၅၄၄၃၂၂.၅ ၁၉.၁ ၆.၆

၄ အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့် ၄၅၇၇၉၁၇၉.၈ ၁၀၀.၀ ၆.၇ ၄၉၈၆၈၈၁၃.၃ ၁၀၀.၀ ၈.၉

ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး

၁

မှတ်

စဉ်

၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး်အရ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနစှ၊် ပုံမနှေ်စျးနနး်များအရ)

က အလိုက် အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုးရညမ်နှး်ချက် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနှစ်အ

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

တန်ဖုိး တန်ဖုိး



 ၉  

ပးူတွဲ-၃

(တန်ဖုိး-ကျပ်သန်း)

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ် ပါဝင်မ တိုးတက် ပါဝင်မ တိုးတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခိုငန်နး်) (ရာခိုငန်နး်) (ရာခိုငန်နး်) (ရာခိုငန်နး်)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁၁၄၁၇၂၃.၂ ၂.၅ ၅.၇ ၁၂၃၇၂၂၁.၇ ၂.၅ ၈.၄

၂ ကယားြပညန်ယ် ၁၆၅၀၂၂.၉ ၀.၄ ၄.၄ ၁၇၈၂၄၈.၀ ၀.၄ ၈.၀

၃ ကရင်ြပညန်ယ် ၈၀၀၀၇၂.၃ ၁.၇ ၈.၀ ၈၆၉၂၀၃.၈ ၁.၇ ၈.၆

၄ ချင်းြပညန်ယ် ၁၆၀၄၅၆.၂ ၀.၃ ၇.၄ ၁၇၄၄၉၇.၆ ၀.၄ ၈.၈

၅ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး ၅၂၇၅၉၃၄.၉ ၁၁.၅ ၈.၂ ၅၇၇၅၀၈၂.၈ ၁၁.၆ ၉.၅

၆ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ၁၅၈၅၆၄၈.၈ ၃.၅ ၆.၉ ၁၇၀၃၀၄၆.၄ ၃.၄ ၇.၄

၇ ပဲခးူတိုင်းေဒသကီး ၃၉၅၄၆၀၇.၇ ၈.၆ ၆.၈ ၄၂၉၈၅၇၂.၃ ၈.၆ ၈.၇

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၄၄၂၄၉၁၆.၁ ၉.၆ ၇.၇ ၄၇၈၀၆၅၁.၆ ၉.၆ ၈.၀

၉ မနေလးတိုင်းေဒသကီး ၅၁၆၈၈၄၆.၃ ၁၁.၃ ၆.၇ ၅၅၂၉၀၀၄.၅ ၁၁.၁ ၇.၀

၁၀ မွန်ြပညန်ယ် ၁၉၅၆၃၀၅.၀ ၄.၃ ၈.၄ ၂၁၃၃၈၄၆.၃ ၄.၃ ၉.၁

၁၁ ရခုိင်ြပညန်ယ် ၁၈၀၂၇၈၄.၅ ၃.၉ ၄.၆ ၁၉၁၄၃၁၈.၈ ၃.၈ ၆.၂

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၁၀၂၅၅၅၄၅.၁ ၂၂.၃ ၇.၉ ၁၁၀၇၉၄၅၀.၁ ၂၂.၂ ၈.၀

၁၃ ရှမ်းြပညန်ယ် ၃၃၂၂၀၈၇.၉ ၇.၂ ၆.၁ ၃၅၂၃၄၀၄.၄ ၇.၁ ၆.၁

၁၄ ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကီး ၅၃၅၈၃၀၀.၆ ၁၁.၇ ၅.၀ ၅၆၅၉၆၃၃.၉ ၁၁.၃ ၅.၆

၁၅ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ၅၇၂၉၁၇.၈ ၁.၂ ၁၂.၅ ၁၀၁၂၆၃၁.၁ ၂.၀ ၇၆.၇

၁

တိုငး်ေဒသကးီနငှ့်ြပညန်ယမ်ျား၏

၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် စမီကံနိး်အရ

စဉ်

အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုးရညမ်နှး်ချက် 

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်

(အမျိုးသားစီမံကိန်း)

တန်ဖုိး တန်ဖုိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနှစ်

မှတ်

အ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁  ဘ ာနစှ၊် ပုံမနှေ်စျးနနး်များအရ)



 
၁၀

 

          ပးူတွဲ-၄

(တန်ဖိုး-ကျပသ်နး်)

တိုးတက်

(အမျို းသားစီမံကိန်း) မနန်း

(ရာခိုင်နန်း)

၂ ၃ 4 ၅

၁ လယယ်ာက ကးီ ၁၆၅၅၁၅၂၄.၅ ၁၇၇၂၉၃၁၈.၃ ၇.၁

၁ လယယ်ာ ၁၂၃၀၇၁၃၉.၄ ၁၃၀၅၈၆၄၀.၄ ၆.၁

၂ သားငါး ၄၀၇၈၉၇၈.၉ ၄၅၀၉၅၁၆.၈ ၁၀.၆

၃ သစ်ေတာ ၁၆၅၄၀၆.၂ ၁၆၁၁၆၁.၁ -၂.၆

၂ စကမ်က ကးီ ၁၅၄၉၅၅၁၅.၅ ၁၉၉၉၉၆၈၄.၆ ၂၉.၁

၁ စွမ်းအင် ၁၈၀၀၃၉၇.၈ ၃၇၆၇၀၉၆.၂ ၁၀၉.၂

၂ သတုနှင့်တွင်းထွကပ်စညး် ၅၄၄၇၀၆.၉ ၇၀၈၅၁၇.၀ ၃၀.၁

၃ စက်မလက်မ ၁၀၃၉၈၈၁၃.၄ ၁၂၀၉၉၅၀၉.၄ ၁၆.၄

၄  လပစ်စ်ဓာတ်အား ၆၂၂၂၈၀.၅ ၇၂၈၅၂၄.၇ ၁၇.၁

၅   ေဆာကလု်ပ်မ ၂၁၂၉၃၁၆.၉ ၂၆၉၆၀၃၇.၃ ၂၆.၆

၃ ဝနေ်ဆာငမ်က ကးီ ၁၉၁၆၀၅၃၆.၉ ၂၁၅၁၉၉၅၀.၁ ၁၂.၃

၁ ပိုေ့ဆာင်ေရး ၆၄၂၂၆၅၅.၇ ၆၉၅၅၅၀၄.၁ ၈.၃

၂ ဆကသ်ယွေ်ရး ၇၆၄၇၀၂.၀ ၅၆၀၇၂၆.၂ -၂၆.၇

၃ ေငွေရးေကးေရး ၄၈၇၁၂.၈ ၇၉၈၆၈.၂ ၆၄.၀

၄ လူမေရးနှင့်စီမံခန်ခ့ွဲေရး ၈၉၅၀၇၁.၅ ၁၃၅၅၆၁၀.၁ ၅၁.၅

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန်ေဆာင်မ ၁၀၂၆၇၇၃.၃ ၁၂၂၈၆၂၈.၄ ၁၉.၇

၆ ကနုသ်ယွမ် ၁၀၀၀၂၆၂၁.၆ ၁၁၃၃၉၆၁၃.၁ ၁၃.၄

၄ အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့် ၅၁၂၀၇၅၇၆.၉ ၅၉၂၄၈၉၅၃.၀ ၁၅.၇

ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး

မှတ်
(အမျို းသားစီမံကိန်း)

တန်ဖိုး

၁

က ကးီ

စဉ်

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ်

၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး်အရ

က အလိုက် အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုးရညမ်နှး်ချက် 
(နစှအ်လိုကထ်တုလ်ပုသ်မူျား၏ေစျးနနး်များအရြဖစပ်ါသည်)

အ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်



 
၁၁

 

ပးူတွဲ-၅

(တန်ဖိုး-ကျပသ်နး်)

တိုးတက်

(အမျို းသားစီမံကိန်း) မနန်း

(ရာခိုင်နန်း)

၂ ၃ 4 ၅

၁ ထတုလ်ပုမ်တနဖ်ိုး ၃၂၀၄၇၀၄၀.၀ ၃၇၇၂၉၀၀၂.၉ ၁၇.၇

၁ လယယ်ာ ၁၂၃၀၇၁၃၉.၄ ၁၃၀၅၈၆၄၀.၄ ၆.၁

၂ သားငါး ၄၀၇၈၉၇၈.၉ ၄၅၀၉၅၁၆.၈ ၁၀.၆

၃ သစ်ေတာ ၁၆၅၄၀၆.၂ ၁၆၁၁၆၁.၁ -၂.၆

၄ စွမ်းအင် ၁၈၀၀၃၉၇.၈ ၃၇၆၇၀၉၆.၂ ၁၀၉.၂

၅ သတုနှင့်တွင်းထွကပ်စညး် ၅၄၄၇၀၆.၉ ၇၀၈၅၁၇.၀ ၃၀.၁

၆ စက်မလက်မ ၁၀၃၉၈၈၁၃.၄ ၁၂၀၉၉၅၀၉.၄ ၁၆.၄

၇  လပစ်စ်ဓာတ်အား ၆၂၂၂၈၀.၅ ၇၂၈၅၂၄.၇ ၁၇.၁

၈   ေဆာကလု်ပ်မ ၂၁၂၉၃၁၆.၉ ၂၆၉၆၀၃၇.၃ ၂၆.၆

၂ ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး ၉၁၅၇၉၁၅.၃ ၁၀၁၈၀၃၃၇.၀ ၁၁.၂

၁ ပိုေ့ဆာင်ေရး ၆၄၂၂၆၅၅.၇ ၆၉၅၅၅၀၄.၁ ၈.၃

၂ ဆကသ်ယွေ်ရး ၇၆၄၇၀၂.၀ ၅၆၀၇၂၆.၂ -၂၆.၇

၃ ေငွေရးေကးေရး ၄၈၇၁၂.၈ ၇၉၈၆၈.၂ ၆၄.၀

၄ လူမေရးနှင့်စီမံခန်ခ့ွဲေရး ၈၉၅၀၇၁.၅ ၁၃၅၅၆၁၀.၁ ၅၁.၅

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန်ေဆာင်မ ၁၀၂၆၇၇၃.၃ ၁၂၂၈၆၂၈.၄ ၁၉.၇

၃ ကနုသ်ယွမ်တနဖ်ိုး ၁၀၀၀၂၆၂၁.၆ ၁၁၃၃၉၆၁၃.၁ ၁၃.၄

၄ အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့် ၅၁၂၀၇၅၇၆.၉ ၅၉၂၄၈၉၅၃.၀ ၁၅.၇

ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုး

မှတ်
(အမျို းသားစီမံကိန်း)

၁

တန်ဖိုး

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ်

စဉ်

က

၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး်အရ

က အလိုက် အသားတငထ်တုလ်ပုမ်နငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်တနဖ်ိုးရညမ်နှး်ချက် 
(နစှအ်လိုကထ်တုလ်ပုသ်မူျား၏ေစျးနနး်များအရြဖစပ်ါသည်)

အ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်



 

၁၂
ပးူတွဲ-၆

 

    တနဖ်ိုး ပါဝငမ်     တနဖ်ိုး ပါဝငမ် 

(ကျပသ်နး်) (ရာခိုင်နန်း) (ကျပသ်နး်) (ရာခိုင်နန်း)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆

၁ နိုငင်ပံိုင် ၄၂၃၈၄၅၁.၅ ၂၇.၃ ၄၉၂၈၈၂၄.၀ ၂၅.၅

၂ သမဝါယမပိုင် ၁၅၄၆.၉ ၀.၀၁ ၁၆၇၃.၇ ၀.၀၁

၃ ပဂုလိကပိငု် ၁၁၂၆၀၇၁၂.၁ ၇၂.၇ ၁၄၄၁၂၁၆၇.၇ ၇၄.၅

စစုေုပါငး် ၁၅၅၀၀၇၁၀.၅ ၁၀၀.၀ ၁၉၃၄၂၆၆၅.၄ ၁၀၀.၀

*  နုိင်ငံြခားေချးေငွ  နှင့် ေထာကပ့ံ်ေငွ  အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။

စဉ်

၁

မတှ် အေကာငး်အရာ
(အမျို းသားစမီကံနိး်) (အမျို းသားစမီကံနိး်)

အ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် အမျို းသားစမီကံနိး်အရ ပိုငဆ်ိုငမ်အခနး်အလိုကရ်ငး်နှီးြမှု ပန်ှံမလျာထားချက်

**

ကန်သ့တ်




