
 
 

၂၀၁၆-၂၀၁၇                                 

(၂၀၁၆                                         ၁၉ ။) 

၁၃၇၇                             ၁        

(၂၀၁၆                     ၂၅     ) 

        

   

            ၏ လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ် အသီးသီး ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေး             

                                                                                     

ပပည်ရောင်စု လွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ ပပဋ္ဌာန်း လိုက်သည်။ 

   

     (၁) 

                                               

 

၁။  ( )ဤဥပရေကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပရေဟ ု ရေါ်တွင် 

ရစေမည်။   

      (ေ)  ဤဥပရေသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ၂၀၁၆ ေုနှစ် ဧဖပီလ(၁)ေကရ်န ့ မှ 

စတင်အာဏာတည်ရစေမည်။ 

၂။  ဤဥပရေသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပရေပဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပရေတွင ် ပါေှိရသာ ရအာက်ပါ စကားေပ်များသည် ရဖာ်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက်ရောက်ရစေမည်- 

  (က)အမျိုးသားစီမံကိန်း ဆုိသည်မှာ  တစ်မျိုးသားလုံး၏ လူမှုစီးပွားရေး တစ်ေပ်လုံး 

အတွက် ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ပဖစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုက်ပဖစ်ရစ 

သတမ်ှတ်ေားသည့်    အေျိန်ကာလအတွင်း  မည်ရေွ  ့မည်မျှ တိုးတက်ေမည်ဆိုသည့် 

  ပပည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ၏့ ေည်မှန်းေျက်များ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းများ၌ အမျိုးသားဘက်စုံ ဖွံ ဖ့ဖိုး တိုးတက်ရေး အနှစ် ၂၀ နှစ်ေှည် စီမံကိန်း၊ 

ကာလတိငုါးနှစ်စီမံကိန်းများနှင့် အဆိုပါ စီမံကိန်းများကုိ နှစ်စဉ် အရကာင်အေည် 

ရဖာမ်ည့် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ ပါဝင်သည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်းများ၌ ကဏ္ဍအလိုက် 

ပဖစ်ရစ၊ရေသအလိုက်ပဖစ်ရစ ဝိရသသပပု ရေးဆွဲေျမှတ်ရသာ လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် အေူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ၊ 

စက်မှုဖွံ ့ဖဖိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၊ ရေတ်မီ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကုိ အရပေေံရသာ 
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စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဖွံ ဖ့ဖိုးရေးစီမံကိန်း၊ 

ဖမို ပ့ပဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရကျးလက်ရေသ ဖွံ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်း၊ နယ်စပ်ရေသ 

ဖွံ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်းစသည့် လုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများ ဘက်စုဆံက်စပ် 

အကျုံး၀င်သည်ဟ ုမှတ်ယူေမည်။ 

  (ေ) စီမံကိန်းေည်မှန်းေျက် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေး တစ်ေပ်လုံး 

အတွက်ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ပဖစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုက်ပဖစ်ရစ 

မည်ရေွ မ့ည်မျှ  ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရစေမည်ဟ ုေည်မှန်းလျာေားေျက်များ ပဖစ်သည်။ 

  (ဂ) နှစ်ကုန်ေန ့်မှန်းရပေ ဆုိသည်မှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆            (၆)     

                                 (၆)                             

                                                   ။ 

  (ဃ)ပုံမှန်ရစျးနှုန်း ဆုိသည်မှာ အရပေေံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပဖစ်ရပါ်ရသာ 

ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ရဆာင်မှု    ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

  ( )နှစ်အလိုက်ရစျးနှုန်း ဆုိသည်မှာ သက်ဆိုင်ော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပဖစ်ရပါ်ရသာ 

ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ရဆာင်မှု    ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

  ( ) သက်ဆိုင်ောဌာနနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစီမံကိန်းကုိ အရကာင် 

အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည့် သက်ဆိုင်ော ပပည်ရောင်စုအဆင့်အဖွဲ  ့ အစည်းများ၊ 

ပပည်ရောင်စု ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပပည်နယ် အစိုးေအဖွဲ မ့ျား၊ 

ကုိယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ေတိုင်းနှင့် ရေသဦးစီးအဖွဲ မ့ျား၊ စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီ 

များကုိ ဆိုသည်။ 

     (၂) 

                          

၄။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇                           ၏                                  

                       - 

  (က)စုစုရပါင်း     ပပည်တွင်း  ေုတ်လုပ်မှုနှင့်    ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး   (  GDP  )    ကုိ  

          ပုံမှန်ရစျးနှုန်းအေ  ၇.၈  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊  

  (ေ)ပုံမှန်ရစျးနှုန်းများအေ - 

(၁) လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ၅.၄ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၂) သားငါးကဏ္ဍတွင်  ၃.၁ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၃) သစ်ရတာ ကဏ္ဍတွင် ၂၃.၀ ောေိုင်နှုန်း ရလျာန့ည်းေန်၊ 

(၄) စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်  ၁၈.၈  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 
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(၅) သတ္တ ုနှင့်တွင်းေွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွင် ၁၁.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၆) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၀.၈  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၇) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍတွင်  ၆.၅ ောေိုင်နှုန်းတိုးတက်ေန်၊ 

(၈) ရဆာက်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၄.၃  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၉) ပိုရ့ဆာင်ရေးကဏ္ဍတွင်  ၇.၇  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၀) ဆက်သယွ်ရေးကဏ္ဍတွင်  ၈.၄  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၁) ရငွရေးရ ကးရေးကဏ္ဍတွင် ၈.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၂) လူမှုရေးနှင့် စီမံေန်ေ့ွဲရေးကဏ္ဍတွင်  ၄.၆ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၃) ငှားေမ်းေနှင့် အပေားဝန်ရဆာင်မှုကဏ္ဍတွင်  ၁၂.၃ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၄) ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင်  ၆.၇ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊  

 (ဂ) တိုင်းရေသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အလိုက် တိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ ပုံမှန်ရစျးနှုန်းအေ - 

(၁)  ကေျင်ပပည်နယ်တွင်  ၁၁.၃  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၂)  ကယားပပည်နယ်တွင်  ၅.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၃)  ကေင်ပပည်နယ်တွင် ၇.၇ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၄)  ေျင်းပပည်နယ်တွင်  ၃၀.၈  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၅)  စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၈.၃  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၆)  တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတွင်  ၄.၃ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၇)  ပဲေူးတိငု်းရေသကကီးတွင်  ၇.၇  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၈)  မရကွးတိုင်းရေသကကီးတွင် ၈.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၉)   မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးတွင ် ၈.၇  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၀)  မွန်ပပည်နယ်တွင်  ၇.၄  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၁)  ေေိုင်ပပည်နယ်တွင်  ၆.၈ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၂)  ေန်ကနု်တိုင်းရေသကကီးတွင်  ၈.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၃)  ေှမ်းပပည်နယ်တွင်  ၇.၀  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၄)  ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးတွင် ၆.၄ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၅)  ရနပပည်ရတာ် ရကာင်စီနယ်ရပမတွင်  ၃.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

 (ဃ)စုစုရပါင်း ပပည်တွင်းေုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုးတွင် နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများ 

အေ လယ်ယာကဏ္ဍကကီး၏ပါဝင်မှုအေျိုးအစားကုိ ၂၆.၂ ောေိုင်နှုန်းမှ ၂၅.၆ ောေိုင်နှုန်း 

သိုလ့ည်းရကာင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှု အေျိုးအစားကို ၃၅.၀ ောေိုင်နှုန်း မှ 
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၃၅.၉ ောေိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု ကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအေျိုးအစားကုိ 

၃၈.၈ ောေိုင်နှုန်းမှ ၃၈.၅ ောေိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း အသီးသီး ပဖစ်ရပါ်ေန်၊  

 (င) နှစ်အလိုက်ရစျးနှုန်းများအေ စုစုရပါင်းစားသုးံမှုတန်ဖိုးကုိ ကျပ် ၅၅,၄၂၁.၆ ဘီလီယံ 

ပဖစ်ရပါ်ေန်၊ 

 ( ) နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအေ စုစုရပါင်းေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်အေန်းမှ အေျိုး 

အစားအားပဖင့် ၂၂.၀၅ ောေိုင်နှုန်း၊ သမဝါယမပိုင်အေန်းမှ အေျိုးအစားအားပဖင့် ၀.၀၁ 

ောေိုင်နှုန်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အေန်းမှ အေျိုးအစားအားပဖင့် ၇၇.၉၄ ောေိုင်နှုန်း 

ေင်းနှီးပမှုပ်နှံ ေန်၊ 

 (ဆ)နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအေ ပပည်ပပိုကု့န်ကုိ ကျပ် ၁၈,၁၅၇.၁ ဘီလီယံ တင်ပိုေ့န်နှင့် 

ပပည်ပသွင်းကုန်ကုိ  ကျပ် ၂၂,၁၈၅.၅  ဘီလီယံ တင်သွင်းေန်၊ 

 (ဇ) လူတစ်ဦးစီ၏ ပျမ်းမျှေုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး ( Per   capita   GDP ) ကို   

နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းအေ  ကျပ် ၁,၄၁၃,၀၃၁ မှ ကျပ် ၁,၅၈၄,၉၆၁ သို ့ပဖစ်ရပါ်လာေန်၊ 

     (၃) 

        

၅။                                             (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆)     (၇)          

                                                                                

                     ။                                                

                                                                                

        ။ 

၆။                                                                    

                                                                                      

                                              “                                      

                   ”                                                     ။ 

                                           “                                              ” 

                                                                                          ။ 

၇။                                                                              

                                                                            ။ 

                                                                                   ။ 

၈။                                                                            

                                                  ၀                                  
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                                        ။ 

၉။                                                                         

               ဂ                                                         ။  

၁၀။                                                                               

                                                                                         

                                                           ၀      ။  

၁၁။                                                                                     

                   ဂ                                                                     

                                                                       ။  

၁၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇                                                                 

                                                                                              

                                            ၀                                          

                                              ၏                             

                                      ။ 

၁၃။                                                           ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                               

                                                                                   

                                          ။ 

 

 
 

                                                                               ။ 

 

  

 

(   )           

                

                                 


