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၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစမီကန်ိးဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမတှ်   ၁၇  ။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ ်   ၁၃  ရက ်

(၂၀၁၄  ခနှစ၊် မတလ်   ၂၈   ရက်) 

နဒိါနး် 

 နိင်င တာ်တွင ် စိက်ပျိုး ရးကိ ပိမိ တိးတက် အာင ် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မီ စက်မနငိင် 

ထူ ထာင် ရးနှင့် က စ ဘက်စ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် တည် ဆာက် ရး၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်များ အချိုးကျ မတစွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ ြပည်သူလူထ တစ်ရပ်လး ရရှိခစားနိင်မည့် 

လူမစီးပွား ရးနယ်ပယ်အသီးသီးဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး၊စာရင်းအင်းကိနး်ဂဏန်းများ အရည်အ သွး 

ြပည့်၀ ရး စသည့် စီးပွား ရး မူဝါဒ(၄)ရပ်ကိ ချမှတ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆင်းရဲချမ်းသာ 

ကွာဟမ လျာ့နည်း ရး၊ ြပည်သူလူထ၏ လူ နမ အဆင့်အတန်း ြမင့်မားတိးတက် ရး၊ 

သန ့ရှ်င်း သာ အစိးရနှင့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ်မစနစ် ြဖစ် ပ ရး စသည့် နိင်င ရး၊ 

စးီပွား ရး၊လူမ ရး၊ အပ်ချုပ် ရး မာ်မှန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန ် အလိင့ှာ 

ြပည် ထာင်စ လတ် တာသ်ည ်ဤဥပ ဒက ိြပ ာန်း လိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်၊စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ ် အမျို းသားစီမကိန်း ဥပ ဒဟ ခ တွင ်

စရမည်။   

     (ခ)  ဤဥပ ဒသည ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွက် ၂၀၁၄ ခနှစ ် ဧ ပီလ(၁)ရက် န ့ မ ှ

စတင်အာဏာတည် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ ာနှစ်မ ှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အထိ ပထမငါးနှစ် 

စီမကိန်း၏ စတတ္ထ နစ်ှအတွက် အမျို းသားစီမကိန်းဥပ ဒြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါ စကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ ်

သက် ရာက် စရမည-် 

 (က) အမျိုးသားစီမကိန်း ဆိသည်မှာ  တစ်မျို းသားလး၏ လူမစီးပွား ရး တစ်ရပ်လး 

အတွက် ြဖစ် စ၊ က အလိက်ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက်ြဖစ် စ 

သတ်မှတ်ထားသည့်    အချိနက်ာလအတင်ွး  မည် ရွ  ့မညမ်  တိးတက်ရမည်ဆိသည့် 
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  ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ၏့ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 

ြဖစ်သည်။ စီမကိန်းများ၌ အနစှ် ၂၀ နှစ်ရှည် စီမကိန်း၊ ငါးနှစ်ကာလတိစီမကိန်း၊ 

အဆိပါစီမကိန်းများကိ နှစ်စဉ်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် နှစ်စဉ်စီမကိန်းများ ပါဝင ်

ပါသည်။ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် က အလိက် ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် 

အလိက်ြဖစ် စ ဝိ သသြပု ရးဆဲွချမှတ် သာ လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ ် ဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရး စီမကိန်းများ၊ လပ်ငန်း စီမကန်ိးများ၊ စက်မဇန်များ၊ အထူး 

စီးပွား ရးဇန်များနှင့် မို ့ြပ စီမကိန်းများ၊ စက်မဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး စီမကိနး်များ၊ 

ရင်းနှီး ြမုပ်နှမ ဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိနး်များ၊ ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖိ့ုး ရး စမီကိနး်များ၊ 

နယ်စပ် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိနး်များ စသည် ့ စီမကိန်းများ ဘက်စ ဆက်စပ် 

အကျုး၀င်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

 (ခ) စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ဆိသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီးပွား ရး တစ်ရပ်လး 

အတွက်ြဖစ် စ၊ က အလိက်ြဖစ် စ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် အလိက်ြဖစ် စ 

မည် ရွမ့ည်မ   ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရမည်ဟ ရည်မှနး်လျာထားချကမ်ျား ြဖစ်သည်။ 

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

ကန်ပစ္စညး်နှင့် ဝန် ဆာင်မများ၏ စျးနန်းြဖစသ်ည်။ 

 (ဃ) နှစအ်လိက် စျးနန်း ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ ဘ ာ ရးနှစ်အလိက ် ြဖစ် ပ သာ 

ကန်ပစ္စညး်နှင့် ဝန် ဆာင်မများ၏ စျးနန်းြဖစသ်ည်။ 

 (င) သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ ဆိသည်မှာ အမျိုးသားစမီကိန်းကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သည့် ဗဟိအဖွဲအ့စည်းများ ၊ ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီးဌာနများ၊ တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်အစိးရ အဖဲွမ့ျား၊ စည်ပင်သာယာ ရး 

ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားကိ ဆိသည်။ 

အခန်း(၂) 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

၄။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် စီမကနိး်၏ အ ရး ကီးသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်သည်- 

 (က) တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်း အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး(GDP) 

ကိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ၉.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊  
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(ခ)  ပမှန် စျးနန်းများအရ - 

(၁) လယ်ယာက တွင် ၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၂) သားငါးက တွင် ၈.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန၊် 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသြဖင့် 

သစ် တာ က တွင်၂၉.၄ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း ြဖစ် ပ ရန၊်  

(၄) စွမ်းအင်က တွင် ၁၃.၄  ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(၅) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ၈.၈  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၆) စက်မလက်မက တွင် ၉.၅ ရာခိင်နန်း တိးတကရ်န်၊ 

(၇) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင် ၁၁.၆ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်၊ 

(၈) ဆာက်လပ်မက တွင ်၁၄.၁  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၉) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် ၇.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၀) ဆက်သွယ် ရးက တွင် ၆၈.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၁) ငွ ရး ကး ရးက တွင်၂၃.၉  ရာခိင်နန်း 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)  ကချင်ြပည်နယ်တွင ်၂.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၂)  ကယားြပည်နယ်တွင်  ၁၀.၁ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(၃)  ကရင်ြပည်နယ်တွင ်၁၅.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၄)  ချင်းြပည်နယ်တွင ်၂၆.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၅)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၆)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၇)  ပဲခးူတိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၈)  မ ကွးတိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၉)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတင်ွ ၁၂.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၀)  မွနြ်ပညန်ယ်တွင ်၁၀.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၁)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 
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(၁၂)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၃)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်၅.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၄)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်၆.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(၁၅)  နြပည် တာ ် ကာင်စီနယ် ြမတွင် ၂၈.၂ ရာခိင်နန်း တိးတကရ်န်၊ 

(ဃ)  တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးတွင ်

နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ လယ်ယာက ကးီ၏ ပါဝင်မအချို းအစားကိ ၂၉.၉ 

ရာခိင်နနး်မှ ၂၈.၆ ရာခိင်နန်းသိ ့ လည်း ကာင်း၊ စက်မက ကီး၏ ပါဝငမ် 

အချိုးအစားကိ ၃၃.၈ ရာခိငန်န်း မှ ၃၅.၀ ရာခိင်နန်းသိလ့ည်း ကာင်း၊ ဝန် ဆာင်မ 

က ကီး၏ ပါဝင်မ အချိုးအစားကိ ၃၆.၃ ရာခိင်နန်းမှ ၃၆.၄ ရာခိင်နန်းသိ ့

လည်း ကာင်း အသီးသီးြဖစ် ပ ရန်၊  

(င) နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ စစ ပါင်းစားသးမတန်ဖိးကိ ကျပ် ၄၈,၈၀၉.၇ ဘီလီယ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ) နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ စစ ပါင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် နိင်ငပင်ိအခန်းမှ အချိုး 

အစားအားြဖင့် ၂၉.၄ ရာခိငန်န်း၊ သမဝါယမပိင် အခနး်မှ အချိုးအစားအားြဖင့် ၀.၀၁ 

ရာခိင်နနး်၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမ ှ အချိုးအစားအားြဖင့် ၇၀.၆ ရာခိင်နန်း ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှရန၊် 

(ဆ)  နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ြပည်ပပိက့န်ကိ ကျပ ်၁၂,၄၄၆.၀ ဘီလီယ တင်ပိရ့န်နှင့် 

ြပည်ပသွင်းကန်က ိ ကျပ် ၁၂,၇၄၀.၀ ဘီလီယ တင်သွင်းရန်၊ 

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

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

 ကျပ ်၁,၀၆၅,၂၇၇ သိ ့ြဖစ် ပ လာရန၊် 
 

အခန်း(၃) 

အ ထွ ထွ 

၅။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စညး်များသည် ပူးတွဲ (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၆)နှင့်(၇) တိတ့ငွ ်

ဖာ်ြပထား သာ စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်များကိ အဆက်အစပ် မိမ ိ ပါင်းစပ်ဖွဲ စ့ည်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ကရန်ြဖစ်သည်။ သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများအလိက်၊ ဒသ 

အလိက် လိအပ် သာ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ညန်ကားချက်များက ိ အ သးစိတ် ရးဆွဲ 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
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၆။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်

ရွက်ရာတွင ် စီမကိန်းများအား လ့လာဆန်းစစ်၍ နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများ အကျိုးစီးပွား 

အတွက် အမှနတ်ကယ် အကျိုးြဖစ်ထွနး် စမည့် စီမကိန်းများအား ဆက်လက ်အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရမည်။ သိရ့ာတွင ် အကျိုးစီးပွား ြဖစ်ထွန်းမမရှိ သာ စီမကိန်းများအား ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

ဆိင်းင့ြခင်း၊ လျာ၍့ ခွင့်ြပုြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် စီးပွား ရး စီမကန်ိးများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လကင်င်း၊ ရတိအတွက် အကျိုး ြဖစ်ထွန်း စ သာ စီမကိန်းများကိ ဦးစား ပးရမည်။ ထိြ့ပင ်

ရရှည်အကျို းရှိ သာ စမီကိန်းများကိလည်း မတစွာ ထည့်သွင်းစီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများ၏ လက်ငင်း၊ 

ရတိနှင့် ရရှည်အကျို းြဖစ်ထွန်း စ သာ နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများအတွက် ထာ၀ရ ရှင်သန ်

စမည့် အမျိုးသားဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး စီမကိန်းြဖစ် သာ လူသားအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ့ိုး ရး 

စီမကိန်းအတွက ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိလညး် အ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် အဖဲွအ့စည်းများသည် စီမကိန်းများ တင်ြပ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

သတ်မှတ်ထား သာ အဂါရပ်များ၊ ဆန်းစစ်ချက်များ ြပည့်စမှသာလင ် ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၀။ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် တိင်းရင်းသား စည်းလး ညီညွတ် ရး၊ အမျိုးသားစည်းလး 

ညီညွတ် ရး၊ ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်း ရးကိ ဖာ် ဆာင် သာ စီမကိန်းများနှင့် တရားဥပ ဒ 

စိးမိး ရး နှင့် တည် ငိမ် အးချမ်း ရးတိကိ့ အ ထာက်အကူြပု သာ စီမကိန်းများ ပါ၀င်ရမည်။  

၁၁။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် အမျို းသား စီမကိန်းတွင် နိင်ငပိင ်စးီပွား ရး 

လပ်ငန်းများအနက် ပဂ္ဂလိက လပ်ပိင်ခွင့်အြဖစ် လဲ ြပာင်း ပးသင့် သာ စီးပွား ရး လပ်ငန်း 

များကိ နှစ်အလိက် လဲ ြပာင်း ပးမည့် စီမကိန်းများအြဖစ် ထည့်သွင်း ရးဆွဲရမည်။  

၁၂။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစီမကိန်းများသည် ြဖစ် ြမာက ်

နိင်စွမ်း ရိှ မရိှ၊ စီးပွား ရးအရ တွက် ြခကိက်မ ရိှ မရှိ၊ ြပည်သူများ အတွက် အကျိုး ရိှ မရိှ ၊ 

ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးကိ အ ထာကအ်ကူ ြပု မြပု ၊ ပတ်၀န်းကျင်ကိ ထိခိက်မ ရိှ မရှိ စသည်တိက့ိ 

ဘက်စ လ့လာ ဆန်းစစ် ပီး ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတ ူ ခွင့်ြပုချက် 

ရရှိထား ပီး သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းများ ြဖစ်ရမည်။ 

၁၃။ သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်းများသည် ဤဥပ ဒအရထတ်ြပန်သည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လျာထားချက်တွင် ပါရိှသည့ ် နိင်ငပိင်အခန်း 

ဆာင်ရက်ွမည့် လပ်ငန်းစီမကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လျာထားချက်တင်ွ ပါရိှ သာ 



 
6 

 

ဆာင်ရက်ွမည့်     လပ်ငန်း စီမကိန်းများကိ   အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်  ရာတွင ်

တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ 

ညန်ကားချက်၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

_________________________ 
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

  

 

 

 

                                    နိင်င တာ်သမ္မတ  

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ၇
 

ပးူတွဲ-၁

(တန်ဖိး-ကျပ်သန်း)

က ကီး ပါဝင်မ တိးတက် ပါဝင်မ တိးတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

၁ လယယ်ာက ကးီ 15,865,296.7 ၃၁.၈ ၃.၃ 16,489,308.2 ၃၀.၃ ၃.၉

၁ လယ်ယာ 11,633,128.3 ၂၃.၃ ၂.၃ 11,944,087.8 ၂၁.၉ ၂.၇

၂ သားငါး 4,082,844.6 ၈.၂ ၆.၇ 4,439,809.9 ၈.၂ ၈.၇

၃ သစ် တာ 149,323.8 ၀.၃ -၆.၁ 105,410.5 ၀.၂ -၂၉.၄

၂ စကမ်က ကးီ 14,338,573.9 ၂၈.၈ ၁၃.၃ 15,827,612.7 ၂၉.၁ ၁၀.၄

၁ စွမ်းအင် 70,998.9 ၀.၂ ၅.၅ 80,524.1 ၀.၂ ၁၃.၄

၂ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စညး် 415,126.8 ၀.၈ ၂၄.၆ 451,678.6 ၀.၈ ၈.၈

၃ စက်မလက်မ 10,778,736.5 ၂၁.၆ ၁၀.၉ 11,802,384.1 ၂၁.၇ ၉.၅

၄  လပ်စစ်ဓာတ်အား 573,804.4 ၁.၂ ၁၃.၈ 640,206.8 ၁.၂ ၁၁.၆

၅   ဆာက်လပ်မ 2,499,907.3 ၅.၀ ၂၂.၇ 2,852,819.1 ၅.၂ ၁၄.၁

၃ ဝန် ဆာငမ်က ကးီ 19,664,942.7 ၃၉.၄ ၁၀.၇ 22,111,342.4 ၄၀.၆ ၁၂.၄

၁ ပိ ့ ဆာင် ရး 6,205,854.1 ၁၂.၄ ၅.၁ 6,675,293.7 ၁၂.၃ ၇.၆

၂ ဆက်သွယ် ရး 1,547,725.1 ၃.၁ ၅၇.၂ 2,614,179.5 ၄.၈ ၆၈.၉

၃ ငွ ရး ကး ရး 103,071.4 ၀.၂ ၉၂.၇ 127,660.4 ၀.၂ ၂၃.၉

၄ လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရး 1,144,296.0 ၂.၃ ၂၇.၈ 1,386,939.7 ၂.၆ ၂၁.၂

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မ 1,119,673.6 ၂.၃ ၁၅.၇ 1,251,131.4 ၂.၃ ၁၁.၇

၆ ကန်သွယ်မ 9,544,322.5 ၁၉.၁ ၆.၆ 10,056,137.7 ၁၈.၄ ၅.၄

၄ အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့် 49,868,813.3 ၁၀၀.၀ ၈.၉ 54,428,263.3 ၁၀၀.၀ ၉.၁

ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ(ဂျဒီပီ)ီ

တန်ဖိး

စဉ်

၁

မှတ်

တန်ဖိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

က ကးီများအလကိ် အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်အမျို းသားစမီကနိး်အရ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနစှ၊် ပမနှ် စျးနနး်များအရ)

အ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနစှ်



 
၈

 

ပးူတွဲ-၂

(တန်ဖိး-ကျပ်သန်း)

က ပါဝင်မ တိးတက် ပါဝင်မ တိးတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း)
၂ ၃ 4 5 6 7 8

၁ ထတလ်ပမ်တနဖ်းိ 30,203,870.6 ၆၀.၆ ၇.၈ 32,316,920.9 ၅၉.၄ ၇.၀

၁ လယ်ယာ 11,633,128.3 ၂၃.၃ ၂.၃ 11,944,087.8 ၂၁.၉ ၂.၇

၂ သားငါး 4,082,844.6 ၈.၂ ၆.၇ 4,439,809.9 ၈.၂ ၈.၇

၃ သစ် တာ 149,323.8 ၀.၃ -၆.၁ 105,410.5 ၀.၂ -၂၉.၄

၄ စွမ်းအင် 70,998.9 ၀.၂ ၅.၅ 80,524.1 ၀.၂ ၁၃.၄

၅ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စညး် 415,126.8 ၀.၈ ၂၄.၆ 451,678.6 ၀.၈ ၈.၈

၆ စက်မလက်မ 10,778,736.5 ၂၁.၆ ၁၀.၉ 11,802,384.1 ၂၁.၇ ၉.၅

၇  လပ်စစ်ဓာတ်အား 573,804.4 ၁.၂ ၁၃.၈ 640,206.8 ၁.၂ ၁၁.၆

၈   ဆာက်လပ်မ 2,499,907.3 ၅.၀ ၂၂.၇ 2,852,819.1 ၅.၂ ၁၄.၁

၂ ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ 10,120,620.2 ၂၀.၃ ၁၅.၀ 12,055,204.7 ၂၂.၂ ၁၉.၁

၁ ပိ ့ ဆာင် ရး 6,205,854.1 ၁၂.၄ ၅.၁ 6,675,293.7 ၁၂.၃ ၇.၆

၂ ဆက်သွယ် ရး 1,547,725.1 ၃.၁ ၅၇.၂ 2,614,179.5 ၄.၈ ၆၈.၉

၃ ငွ ရး ကး ရး 103,071.4 ၀.၂ ၉၂.၇ 127,660.4 ၀.၂ ၂၃.၉

၄ လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရး 1,144,296.0 ၂.၃ ၂၇.၈ 1,386,939.7 ၂.၆ ၂၁.၂

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မ 1,119,673.6 ၂.၃ ၁၅.၇ 1,251,131.4 ၂.၃ ၁၁.၇

၃ ကနသ်ယွမ်တနဖ်းိ 9,544,322.5 ၁၉.၁ ၆.၆ 10,056,137.7 ၁၈.၄ ၅.၄

၄ အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့် 49,868,813.3 ၁၀၀.၀ ၈.၉ 54,428,263.3 ၁၀၀.၀ ၉.၁

ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ(ဂျဒီပီ)ီ

၁

မှတ်

စဉ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်အမျို းသားစမီကနိး်အရ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနစှ၊် ပမနှ် စျးနနး်များအရ)

က အလကိ် အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနစှ်အ

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

တန်ဖိး တန်ဖိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)



 
၉

 

ပးူတွဲ-၃

(တန်ဖိး-ကျပ်သန်း)

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ် ပါဝင်မ တးိတက် ပါဝင်မ တးိတက်

အချိုး မနန်း အချိုး မနန်း

(ရာခငိန်နး်) (ရာခငိန်နး်) (ရာခငိန်နး်) (ရာခငိန်နး်)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

၁ ကချင်ြပညန်ယ် 1,237,221.7 ၂.၅ ၈.၄ 1,261,755.6 ၂.၃ ၂.၀

၂ ကယားြပညန်ယ် 178,248.0 ၀.၄ ၈.၀ 196,320.5 ၀.၄ ၁၀.၁

၃ ကရင်ြပညန်ယ် 869,203.8 ၁.၇ ၈.၆ 1,002,748.9 ၁.၉ ၁၅.၄

၄ ချင်းြပညန်ယ် 174,497.6 ၀.၄ ၈.၈ 220,602.4 ၀.၄ ၂၆.၄

၅ စစ်ကိင်းတင်ိး ဒသကီး 5,775,082.8 ၁၁.၆ ၉.၅ 6,329,015.9 ၁၁.၆ ၉.၆

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 1,703,046.4 ၃.၄ ၇.၄ 1,863,101.3 ၃.၄ ၉.၄

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 4,298,572.3 ၈.၆ ၈.၇ 4,672,745.3 ၈.၆ ၈.၇

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး 4,780,651.6 ၉.၆ ၈.၀ 5,170,319.0 ၉.၅ ၈.၂

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 5,529,004.5 ၁၁.၁ ၇.၀ 6,213,976.7 ၁၁.၄ ၁၂.၄

၁၀ မွန်ြပညန်ယ် 2,133,846.3 ၄.၃ ၉.၁ 2,355,790.0 ၄.၃ ၁၀.၄

၁၁ ရခိင်ြပညန်ယ် 1,914,318.8 ၃.၈ ၆.၂ 2,022,895.0 ၃.၇ ၅.၇

၁၂ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 11,079,450.1 ၂၂.၂ ၈.၀ 12,112,806.8 ၂၂.၃ ၉.၃

၁၃ ရှမ်းြပညန်ယ် 3,523,404.4 ၇.၁ ၆.၁ 3,699,799.1 ၆.၈ ၅.၀

၁၄ ဧရာဝတတီိင်း ဒသကီး 5,659,633.9 ၁၁.၃ ၅.၆ 6,007,854.6 ၁၁.၀ ၆.၂

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 1,012,631.1 ၂.၀ ၇၆.၇ 1,298,532.2 ၂.၄ ၂၈.၂

၁

တငိး် ဒသကးီနငှ့်ြပညန်ယမ်ျား၏

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်စမီကနိး်အရ

စဉ်

အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

တန်ဖိး တန်ဖိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနှစ်

မှတ်

အ

(၂၀၁၀-၂၀၁၁  ဘ ာနစှ၊် ပမနှ် စျးနနး်များအရ)



 
၁၀

 

     ပးူတွဲ-၄

(တန်ဖိး-ကျပ်သနး်)

ပါဝင်မ ပါဝင်မ ြပာင်းလဲ

အချိုး အချိုး မနန်း

(ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း)

၂ ၃ 4 5 6 7

၁ လယယ်ာက ကးီ 17,729,318.3 ၂၉.၉ 18,914,421.7 ၂၈.၆ ၆.၇

၁ လယယ်ာ 13,058,640.4 ၂၂.၀ 13,759,029.9 ၂၀.၈ ၅.၄

၂ သားငါး 4,509,516.8 ၇.၆ 5,044,415.2 ၇.၆ ၁၁.၉

၃ သစ် တာ 161,161.1 ၀.၃ 110,976.6 ၀.၂ -၃၁.၁

၂ စကမ်က ကးီ 19,999,684.6 ၃၃.၈ 23,229,107.9 ၃၅.၀ ၁၆.၁

၁ စွမ်းအင် 3,767,096.2 ၆.၄ 4,475,722.8 ၆.၈ ၁၈.၈

၂ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်း 708,517.0 ၁.၂ 710,344.1 ၁.၁ ၀.၃

၃ စက်မလက်မ 12,099,509.4 ၂၀.၄ 13,542,528.9 ၂၀.၄ ၁၁.၉

၄  လပ်စစ်ဓာတ်အား 728,524.7 ၁.၂ 1,019,894.1 ၁.၅ ၄၀.၀

၅   ဆာက်လပ်မ 2,696,037.3 ၄.၆ 3,480,618.0 ၅.၂ ၂၉.၁

၃ ဝန် ဆာငမ်က ကးီ 21,519,950.1 ၃၆.၃ 24,092,177.0 ၃၆.၄ ၁၂.၀

၁ ပိ ့ ဆာင် ရး 6,955,504.1 ၁၁.၇ 7,540,970.4 ၁၁.၄ ၈.၄

၂ ဆက်သယွ် ရး 560,726.2 ၁.၀ 588,534.8 ၀.၉ ၅.၀

၃ ငွ ရး ကး ရး 79,868.2 ၀.၁ 98,924.0 ၀.၁ ၂၃.၉

၄ လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရး 1,355,610.1 ၂.၃ 1,886,222.1 ၂.၈ ၃၉.၁

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မ 1,228,628.4 ၂.၁ 1,498,170.3 ၂.၃ ၂၁.၉

၆ ကန်သွယ်မ 11,339,613.1 ၁၉.၁ 12,479,355.4 ၁၈.၉ ၁၀.၁

၄ အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့် 59,248,953.0 ၁၀၀.၀ 66,235,706.6 ၁၀၀.၀ ၁၁.၈

ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ(ဂျဒီပီ)ီ

မှတ်
(အမျို းသားစီမကိန်း)

တန်ဖိး

၁

က ကီး

စဉ်
တန်ဖိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ

(အမျို းသားစီမကိန်း)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်အမျို းသားစမီကနိး်အရ

က ကးီများအလကိ် အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက ်

(နစှအ်လကိ် စျးနနး်များအရ)

အ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစ်ှ



 
၁၁

 

ပးူတွဲ-၅

(တန်ဖိး-ကျပသ်နး်)

ပါဝင်မ ပါဝင်မ ြပာင်းလဲ

အချိုး အချိုး မနန်း

(ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း)

၂ ၃ 4 5 6 7

၁ ထတလ်ပမ်တနဖ်းိ 37,729,002.9 ၆၃.၇ 42,143,529.6 ၆၃.၆ ၁၁.၇

၁ လယ်ယာ 13,058,640.4 ၂၂.၀ 13,759,029.9 ၂၀.၈ ၅.၄

၂ သားငါး 4,509,516.8 ၇.၆ 5,044,415.2 ၇.၆ ၁၁.၉

၃ သစ် တာ 161,161.1 ၀.၃ 110,976.6 ၀.၂ -၃၁.၁

၄ စွမ်းအင် 3,767,096.2 ၆.၄ 4,475,722.8 ၆.၈ ၁၈.၈

၅ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွကပ်စ္စည်း 708,517.0 ၁.၂ 710,344.1 ၁.၁ ၀.၃

၆ စကမ်လကမ် 12,099,509.4 ၂၀.၄ 13,542,528.9 ၂၀.၄ ၁၁.၉

၇  လပ်စစ်ဓာတ်အား 728,524.7 ၁.၂ 1,019,894.1 ၁.၅ ၄၀.၀

၈   ဆာက်လပ်မ 2,696,037.3 ၄.၆ 3,480,618.0 ၅.၂ ၂၉.၁

၂ ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ 10,180,337.0 ၁၇.၂ 11,612,821.6 ၁၇.၅ ၁၄.၁

၁ ပိ ့ ဆာင် ရး 6,955,504.1 ၁၁.၇ 7,540,970.4 ၁၁.၄ ၈.၄

၂ ဆကသ်ယွ် ရး 560,726.2 ၁.၀ 588,534.8 ၀.၉ ၅.၀

၃ ငွ ရး ကး ရး 79,868.2 ၀.၁ 98,924.0 ၀.၁ ၂၃.၉

၄ လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရး 1,355,610.1 ၂.၃ 1,886,222.1 ၂.၈ ၃၉.၁

၅ ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မ 1,228,628.4 ၂.၁ 1,498,170.3 ၂.၃ ၂၁.၉

၃ ကနသ်ယွမ်တနဖ်းိ 11,339,613.1 ၁၉.၁ 12,479,355.4 ၁၈.၉ ၁၀.၁

၄ အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့် 59,248,953.0 ၁၀၀.၀ 66,235,706.6 ၁၀၀.၀ ၁၁.၈

ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိ(ဂျဒီပီီ)

မှတ်
(အမျို းသားစီမကိန်း)

၁

တန်ဖိး
စဉ်

က

တန်ဖိး

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ်

(အမျို းသားစီမကိန်း)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်အမျို းသားစမီကနိး်အရ

က အလကိ် အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက် 
(နစှအ်လကိ် စျးနနး်များအရ)

အ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ်



 
၁၂

 

ပးူတွဲ-၆

(တန်ဖိး-ကျပ်သန်း)

တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယ် ပါဝင်မ ပါဝင်မ ြပာင်းလဲ

အချိုး အချိုး မနန်း

(ရာခိင်နန်း) (ရာခိင်နန်း) (ရာခငိန်နး်)

၂ ၃ 4 5 6 7

၁ ကချင်ြပညန်ယ် 1,550,360.3 ၂.၆ 1,551,290.5 ၂.၃ ၀.၁

၂ ကယားြပညန်ယ် 196,523.5 ၀.၃ 227,876.7 ၀.၃ ၁၆.၀

၃ ကရင်ြပညန်ယ် 957,147.4 ၁.၆ 1,133,085.4 ၁.၇ ၁၈.၄

၄ ချင်းြပညန်ယ် 192,296.4 ၀.၃ 242,470.4 ၀.၄ ၂၆.၁

၅ စစ်ကိင်းတင်ိး ဒသကီး 6,470,502.0 ၁၀.၉ 7,232,255.7 ၁၀.၉ ၁၁.၈

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 3,254,886.9 ၅.၅ 3,536,166.2 ၅.၃ ၈.၆

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 4,713,697.8 ၈.၀ 5,188,674.1 ၇.၈ ၁၀.၁

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး 5,485,327.6 ၉.၃ 6,139,132.3 ၉.၃ ၁၁.၉

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 6,109,950.5 ၁၀.၃ 6,786,085.6 ၁၀.၃ ၁၁.၁

၁၀ မွန်ြပညန်ယ် 2,348,316.5 ၄.၀ 2,658,719.6 ၄.၀ ၁၃.၂

၁၁ ရခိင်ြပညန်ယ် 2,797,888.1 ၄.၇ 2,956,406.4 ၄.၅ ၅.၇

၁၂ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 12,407,134.1 ၂၁.၀ 13,990,986.5 ၂၁.၁ ၁၂.၈

၁၃ ရှမ်းြပညန်ယ် 3,901,649.6 ၆.၆ 4,173,446.1 ၆.၃ ၇.၀

၁၄ ဧရာဝတတီိင်း ဒသကီး 7,777,962.5 ၁၃.၁ 8,974,798.2 ၁၃.၆ ၁၅.၄

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 1,085,309.8 ၁.၈ 1,444,312.9 ၂.၂ ၃၃.၁

၁

မှတ်

တန်ဖိး တန်ဖိး

စဉ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)

အ

တငိး် ဒသကးီနငှ့်ြပညန်ယမ်ျား၏

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်စမီကနိး်အရ

အသားတငထ်တလ်ပမ်နငှ့်ဝန် ဆာငမ်တနဖ်းိရညမ်နှး်ချက ်

(နစှအ်လကိ် စျးနနး်များအရ)

၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနှစ်၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်

(အမျိုးသားစီမကိန်း)



 

၁၃
ပးူတွဲ-၇

 

    တနဖ်းိ ပါဝငမ်     တနဖ်းိ ပါဝငမ် 

(ကျပသ်နး်) (ရာခိင်နန်း) (ကျပသ်နး်) (ရာခိင်နန်း)

၂ ၃ ၄ ၅ ၆

၁ နငိင်ပငိ် 4,928,824.0 ၂၅.၅ 6,859,922.5 ၂၉.၄

၂ သမဝါယမပငိ် 1,673.7 ၀.၀၁ 2,057.7 ၀.၀၁

၃ ပဂ္ဂလိကပငိ် 14,412,167.7 ၇၄.၅ 16,437,113.0 ၇၀.၆

စစ ပါငး် 19,342,665.4 ၁၀၀.၀ 23,299,093.2 ၁၀၀.၀

* နငိင်ြခား ချး ငနွငှ့်အ ထာကအ်ပအ့ပါအဝငြ်ဖစပ်ါသည်။

အ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ်

 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနစှ ်အမျို းသားစမီကနိး်အရ ပငိဆ်ငိမ်အခနး်အလကိရ်ငး်နှီးြမုပန်မှလျာထားချက်

စဉ်

၁

မတှ် အ ကာငး်အရာ
(အမျို းသားစမီကနိး်) (အမျို းသားစမီကနိး်)

* *
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