
မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ကော်ြရှင်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ခုနစှ် 

ကောေ်တိုဘာလ ၁ ရေ်ကန့ ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရေ်ကန့ ေထိ )လုပ်ငန်း 

ကောင်ရွေ်ြှု ေကမခေကနြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ေစီရင်ခံစာ ေေျဉ်းချုပ်ေုိ ထုတ်မပန်မခင်း 

  

၁။ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ကောေ်တုိဘာလ ၁ ရေ်ကန့ ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရေ်ကန့ ေထိ )လုပ်ငန်း 

ကောင်ရွေ်ြှု ေကမခေကနြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုဥပကေ ပုေ်ြ ၂၄ (ေ) 

နှင့် နည်းဥပကေ ၁၄၈ ေရ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်၏ လုပ်ငန်း ကောင်ရွေ် 

ချေ်ြျားေုိ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ေီဇင်ဘာလ ၂၄ ရေ်ကန့တွင် ေျင်းပမပုလုပ်ခ့ဲကော မပည်ကထာင်စု 

ေစုိးရေဖဲွ့ ေစည်းေကေး ေြှတ်စဉ် (၂၄/၂၀၂၀)ေ ေစည်းေကေး ေံုးမဖတ်ချေ် ရရိှပပီးမဖစ်ပါ 

ေည်။  ေေ်လေ်၍ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု နည်းဥပကေ ၁၄၈ နှင့်ေညီ ေစီရင်ခံစာ 

ေေျဉ်းချုပ်ေား ေေ်လေ် ထုတ်မပန်ေပ်ပါေည်။  

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း ေေျ ို းခံစားခွင့်ရှိေူ ပိုင်ရှင်ေိုင်ရာ ေတငး် 

ေချေ်ေလေ်ြျားေို ထုတ်ကဖာ်တငမ်ပေည့် ညွှန်ကေားချေ်ေြှတ် ၁၇/၂၀၁၉ ေို 

လည်းကောငး်၊ ရငး်နှီးမြှုပ်နှံေူ၏ နစ်နာြှု ကမဖရှငး်ေည့် နညး်လြး်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်ြာ 

နိုငင် ံ ရငး်နှီးမြှုပ်နှံြှုကော်ြရှင်၏ ေြိန့်ကကော်မငာစာေြှတ် ၉/၂၀၂၀ ေိုလည်းကောငး်၊ 

ရငး်နှီးမြှုပ်နှံြှု လုပ်ငန်းပြာဏ တုိးမြှင့်ပပီးခွင့်မပုထားေည့် ောလေတွငး် တုိးချဲ့လုပ်ေိုင် 

မခငး်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်ြာနိုင်င ံ ရငး်နှီးမြှုပ်နှံြှုကော်ြရှင်၏ ေြိန့်ကကော်မငာစာေြှတ် 

၁၅/၂၀၂၀ ေိုလည်းကောငး် ေေီးေေီးထုတ်မပန်ကပးနိုင်ခဲ့ပါေည်။ 

၃။ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင် ေကနမဖင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကောေ်တုိဘာလ ၁ 

ရေ်ကန့ ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရေ်ကန့ ေထိ ၁၂ လတာ ောလေတွင်း 

ကော်ြရှင်ေစည်းေကေး ၁၇ ကေိြ် မပုလုပ်ခ့ဲပပီး ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုေိုင်ရာ ေိစ္စရပ်ြျားေုိ ကေွးကနွး 

ေံုးမဖတ်ခ့ဲပါေည်။ 

၄။ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်ေ နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုကပါင်း လုပ်ငန်း ေေစ် ၂၄၅ ခုေုိ  ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ပြာဏ 

ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၄.၂၃၅ ဘီလီယံ မဖင့် ကောင်ရွေ်ရန် ခွင့်မပုခ့ဲပပီး၊ ကောင်ရွေ်ေဲ လုပ်ငန်း 

မဖစ်ကော လုပ်ငန်းေကရေတွေ် ၁၁၀ ခုေတွေ် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ပြာဏ ေကြရိေန်ကေါ်လာ 



၁.၂၉၁ ဘီလီယံ ထပ်ြံတုိးမြှင့် ခွင့်မပုကပးခ့ဲေမဖင့် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု တုိးမြှင့်မခင်း ေပါေေင် 

စုစုကပါင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ပြာဏ ေကြရိေန် ကေါ်လာ ၅.၅၂၆ ဘီလီယံ ခွင့်မပုကပးခ့ဲပါေည်။ 

ေမခားတစ်ဖေ်တွင် ေီလေါေထူးစီးပွားကရးဇုန်ြှ နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်း ၈ ခု၏ 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပြာဏ ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၁၆၃.၂၇၇ ေန်း ခွင့်မပုကပးခ့ဲေမဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ခွင့်မပုပြာဏြှာ ေကြရိေန် ကေါ်လာ ၅.၆၈၉ 

ဘီလီယံ ခွင့်မပုကပးနုိင်ခ့ဲပါေည်။ 

၅။ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်ေ ခွင့်မပုခ့ဲေည့် နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

လုပ်ငန်းြျားြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကောေ်တိုဘာလ ၁ ရေ်ကန့ ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တငဘ်ာလ 

၃၀ ရေ်ကန့ ေထိ ၁၂ လတာ ောလေတွင်း မပည်တွင်းေ့ုိ လုပ်ငန်းကောင်ရွေ်ရန် နုိင်ငံကပါင်း 

၂၅ နုိင်ငံြှ ေြှန် စီးေင်လာကော ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပြာဏ တန်ဖုိး ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၁.၈၃၄ 

ဘီလီယံ ရိှပါေည်။ 

၆။ မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်ေ မြန်ြာနုိင်ငံေားြျား ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် 

ပတ်ေေ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုကပါင်း လုပ်ငန်း ေေစ် ၁၃၀ ခုေုိ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

ပြာဏ ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၂၆၆.၈၇၃ ေန်း ေပါေေင် ေျပ်  ၁,၅၃၅.၀၇၅ ဘီလီယံ မဖင့် 

ကောင်ရွေ်ရန် ခွင့်မပုခ့ဲပပီး၊ ကောင်ရွေ်ေဲမဖစ်ကော လုပ်ငန်းေကရေတွေ်ကပါင်း ၃၀ ခုေတွေ် 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ပြာဏ ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၁၄၆.၇၄၅ ေန်း ေပါေေင် ေျပ် ၃၄၆.၃၈၄ 

ဘီလီယံ ထပ်ြံ တုိးမြှင့် ကောင်ရွေ်ရန် ခွင့်မပုခ့ဲေမဖင့် ရင်နီှးမြှုပ်နံှြှု တုိးမြှင့်မခင်း ေပါေေင် 

စုစုကပါင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ပြာဏ ေကြရိေန်ကေါ်လာ ၄၁၃.၆၁၈ ေန်း ေပါေေင် ၁,၈၈၁.၄၅၉ 

ဘီလီယံ ေုိ လုပ်ငန်း ကောင်ရွေ်ရန် ခွင့်မပုကပးခ့ဲပါေည်။ 

၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်ေကနမဖင့် စိစစ် 

ခွင့်မပုကပးခ့ဲကော နုိင်ငံမခားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်း ၂၄၅ ခုေ လုပ်ေားေင်ေား ၁၉၃,၈၇၁ ဦး 

ေလုပ်ေေုိင်ေခွင့်ေလြ်းရရိှကရး ဖန်တီးကပးနုိင်ခ့ဲပပီး မြန်ြာနုိင်ငံေား ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်း 

၁၃၀ ခုေ လုပ်ေားေင်ေား ၂၃,၂၇၄ ဦးေုိ ေလုပ်ေေုိင် ေခွင့်ေလြ်း ရရိှကရး ဖန်တီး 

ကပးနုိင်ခ့ဲေည့်ေတွေ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၁ နှစ်တာေတွင်း ခွင့်မပုခ့ဲကော ရင်းနီှး မြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်း 

ြျားြှ ေလုပ်ေေုိင် ေခွင့်ေလြ်း စုစုကပါင်း ၂၁၇,၁၄၅ ကနရာ ဖန်တီး ကပးနုိင်ခ့ဲ ပါေည်။ 

၈။ ကော်ြရှင်၏ လုပ်ငန်းြျားေုိ ေကထာေ်ေေူမပုနုိင်ကရးေတွေ် ကော်ြရှင်ရံုး၌ 

ဖဲွ့စည်းထားကော တစ်ကနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ေလံုးစံု ေန်ကောင်ြှုကပးေည့် 



ဌာနေုိင်ရာ ပူးကပါင်းေဖဲွ့ (One Stop Services) ေကနမဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် ေေ်စပ်ေည့် ေန်ကောင်ြှုလုပ်ငန်းြျားေား ေေင်ကမပ ကချာကြွ့ကောင် 

ကောင်ရွေ်ကပးခ့ဲပါေည်။  

၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု ကေီးကေပ်ကရးဌာနခဲွ၏ ဦးကောင်ြှု 

မဖင့်တုိင်းကေေကေီးနှင့် မပည်နယ် (ရံုးခဲွ) ြျားနှင့် ပူးကပါင်းပပီး ဌာနေုိင်ရာ ပူးကပါင်း ေဖဲွ့ (One 

Stop Services) မဖင့် ကော်ြရှင်ေ ခွင့်မပုပပီး ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု လုပ်ငန်းြျားေနေ်  စီးပွားမဖစ် 

စတင်ပပီး လည်ပတ်လျေ်ရိှကော လုပ်ငန်းြျားေ့ုိ ၂၉၅ ကေိြ်၊ တည်ကောေ်ကရး ောလ ေတွင်း 

ကောင်ရွေ်ကနကော လုပ်ငန်းြျားေ့ုိ ၁၁၃ ကေိြ်၊ ေမခားလုပ်ငန်းြျားေား ေကမခေကန 

စစ်ကေးမခင်း ၂၃ ကေိြ် စုစုကပါင်း ၄၃၁ ကေိြ်ေွင်းေင်းခ့ဲပပီး ဥပကေ စည်းြျဉ်း စည်းေြ်း 

ြျားနှင့်ေညီ လုပ်ငန်းကောင်ရွေ်ြှု ရိှ ြရိှ စစ်ကေး ကောင်ရွေ်ခ့ဲပါေည်။ 

၁၀။ ထ့ုိေမပင် မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်၏ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုမြှင့်တင်ကရး 

ေစီေစဉ်နှင့် ပတ်ေေ်၍ ထုိင်းနုိင်ငံေ့ုိ ေွားကရာေ်ခ့ဲပပီး ဂျပန်နုိင်ငံ၊ ေုိရီးယားေြ္မတနုိင်ငံ 

တ့ုိြှ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှေူြျားမဖင့် Video Conferencing စနစ်မဖင့် ကေွးကနွးြှု ၃ ကေိြ်ေပါေေင် 

စုစုကပါင်း ၄ ကေိြ် မပုလုပ်နုိင်ခ့ဲပပီး၊ မပည်တွင်းတွင် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု မြှင့်တင်ကရး ေစီေစဉ်ေုိ 

Video Conferencing စနစ်မဖင့် ကေွးကနွးြှု ၂ ကေိြ်ေပါေေင် စုစုကပါင်း ၆ ကေိြ် မပုလုပ်နုိင်ခ့ဲပပီး  

မပည်တွင်း၊ မပည်ပ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု မြှင့်တင်ကရးေစီေစဉ် စုစုကပါင်း ၁၀ ကေိြ် ေျင်းပနုိင်ခ့ဲ 

ပါကကောင်း ေေျဉ်းချုပ် ေစီရင်ခံစာ ထုတ်မပန်ေပ်ပါေည်။  

 

 

မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင် ေတွင်းကရးြှူးရံုး 


