
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

မြန်ြာနိုငင်ံရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုကော်ြရှင်ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ကေကော်ဝါရီလ နှင့် ြတ်လ 

တိုတ့ွင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည့်လုပ်ငန်းကောင်ရွေြ်ှု 

၁။ မြန်ြာနိုငင်ံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဆကာ်ြရှင် အဆနမြင့် မပည်တွင်းမပည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု လုပ်ငနး်ြျား 

အား မြန်ြာနိုငင်ံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှြံှုဥပဆေနှင့် အညီစိစစ်ကာ ဆောင်ရွကဆ်ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတိုးမြှင်မ့ခင်း အပါအဝင် နိုငင်ံမြား ရင်းနှီး 

မြှုပ်နှံြှု စုစုကပါငး်တန်ေိးု အကြရိေနက်ေါ်လာ (၅၄၅.၈၅၉) သန်း၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ ်ြတ်လအတွင်း ရင်းနှီး 

မြှုပ်နှံြှုတိုးမြှင်မ့ခင်း အပါအဝင် နိုငင်ံမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု စုစုကပါင်းတန်ေိးု အကြရိေန်ကေါ်လာ (၉၄.၇၈၉) 

သန်း ြွင်မ့ပုကောင်ရွေ ်ကပးနိုငြ်ဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလနှင် ့ြတ်လအတွင်း ြွင်မ့ပုြဲ့သည့် နိုငင်ံမြားရငန်ှီးမြှုပ်နှံြှု လုပ်ငနး် 

ြျားြှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်ပါသည်-  

စဉ် ကဏ္ဍ 

ဆြဆြာ်ဝါရီလ ြတ်လ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုဆရ 

ြတည်ဆငွ 

ရင်းပြာဏ 

US$(သန်း) 

လုပ် 

ငန်း 

ခုဆရ 

ြတည်ဆငွ 

ရင်းပြာဏ 

US$ (သန်း) 

(က) စကြ်ှုကဏ္ဍ ၂၁   ၁၇၉.၄၈၇ * ၁၁ ၄၂.၅၈၅ * 

(ခ) ဟိုတယန်ှင် ့ခရီးသွားကဏ္ဍ ၁  ၁.၀၆၆ ၁ ၄.၆၀၀  

(ဂ) ဆြွးမြူဆရးနှင်ဆ့ရလုပ်ငနး်ကဏ္ဍ - - ၁ ၆.၈၃၄  

(ဃ) အမခားဝနဆ်ောင်ြှုကဏ္ဍ ၄  ၅.၄၈၆ ၂ ၄၀.၇၇၀  

(င) ဆရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ဆငွ့ကဏ္ဍ -    ၃၅၂.၈၂၀  * - -  

(စ) စကြ်ှုဇနု်တည်ဆောက်ြှုကဏ္ဍ -      ၇.၀၀၀ * - -  

 စုစုဆပါင်း ၂၆ ၅၄၅.၈၅၉ ၁၅ ၉၄.၇၈၉  

*ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပြာဏြျား၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု တိုးမြှင့်ထားသည့် ပြာဏြျားထည့်သွင်း ဆြာ်မပ 

ထားမခင်းမြစ်ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတိုးမြှင်မ့ခင်း အပါအဝင် မြန်ြာနုိင်ငံသား 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုစုစုကပါင်းတန်ေိးု ကျပ် (၁၀၀၄၆၁.၀၇၁)သန်းနှင် ့ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ ် ြတ်လအတွင်း ရင်းနှီး 

မြှုပ်နှံြှု တိုးမြှင်မ့ခင်းအပါအဝင် မြန်ြာနိုငင်ံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု စုစုကပါင်းတန်ေိုး ကျပ် (၁၉၅၄၇၇.၉၁၅) 

သန်း ြွင်မ့ပုကောင်ရွေ ်ကပးနိုငြ်ဲ့ပါသည်။ 

ပူးတဲွ 



2 

၅။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလနှင် ့ ြတ်လအတွင်း ြွင်မ့ပုြဲ့သည့် မြန်ြာနိုငင်ံသား ရင်နှီးမြှုပ်နှံြှု 

လုပ်ငနး်ြျားြှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်ပါသည်- 

စဉ် ကဏ္ဍ 

ဆြဆြာ်ဝါရီလ ြတ်လ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုဆရ 

ြတည်ဆငွရင်း 

ပြာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

လုပ် 

ငန်း

ခုဆရ 

ြတည်ဆငွရင်း 

ပြာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

(က) စကြ်ှုကဏ္ဍ ၆ ၃၅၇၄၁.၆၂၄  * ၄   ၂၆၁၄၁.၀၉၂ 

(ခ) ဟိုတယန်ှင် ့ခရီးသွားကဏ္ဍ ၂  ၄၇၉၈၅.၀၀၀ ၃  ၅၄၄၂၁.၈၂၃ * 

(ဂ) သတ္ထ ုတူးဆြာ်ဆရးကဏ္ဍ ၁      ၈၀၀.၀၀၀ - - 

(ဃ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍ ၁ ၅၈၀၀.၀၀၀ - - 

(င) အမခားဝနဆ်ောင်ြှုကဏ္ဍ ၄  ၁၀၁၃၄.၄၄၇ ၃ ၁၁၄၉၁၅.၀၀၀ 

 စုစုဆပါင်း ၁၄ ၁၀၀၄၆၁.၀၇၁ ၁၀  ၁၉၅၄၇၇.၉၁၅ 

*ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပြာဏြျား၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု တိုးမြှင့်ထားသည့် ပြာဏြျားထည့်သွင်း ဆြာ်မပ 

ထားမခင်းမြစ်ပါသည်။ 

၆။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလနှင် ့ ြတ်လအတွင်း နိုငင်ံမခားရငး်နှီးမြှုပ်နှံြှုတွင် ဆောင်ရွက် 

လျက်ရိှဆသာလုပ်ငန်းြျား၏ ကဏ္ဍအလုိက် မပည်တွင်းလုပ်သားြျားအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလြ်းြျား 

တိုးချဲ့ြန်တီးနိငု်ြှုအဆမခအဆနြှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်ပါသည်- 

စဉ် ကဏ္ဍ 

မပည်တွင်းလုပ်သားြျားအတွက်အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလြ်းတိုးချဲ့ြန်တီးနိုင်ြှု (ဦးဆရ) 

ကေကော်ဝါရီလ ြတ်လ 

(က)  ဆြွးမြူဆရးနှင်ဆ့ရလုပ်ငနး်ကဏ္ဍ - ၆၅ 

(ခ)  စကြ်ှုကဏ္ဍ         ၂၀၄၂၉       *     ၁၄၈၂၅        *  

(ဂ) ဟိုတယန်ှင် ့ခရီးသွားကဏ္ဍ ၂၄ ၆၁ 

(ဃ)  အမခားဝနဆ်ောင်ြှုကဏ္ဍ ၃၆၅ ၄၀ 

 စုစုဆပါင်း ၂၀၈၁၈ ၁၄၉၉၁ 

*လုပ်သားအင်အား  တိုးမြှင်ခ့န်ထ့ားမခင်း အပါအဝင် မြစ်ပါသည်။ 
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၇။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဆြဆြာ်ဝါရီလနှင် ့ ြတ်လအတွင်း မြန်ြာနိုငင်ံသားြျား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတွင် 

ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဆသာ လုပ်ငနး်ြျား၏ ကဏ္ဍအလိုက် မပည်တွင်းလုပ်သားြျားအတွက် အလုပ်အကိုင် 

အခွင်အ့လြ်းြျား တုိးချဲ့ြန်တီးနိုင်ြှု အဆမခအဆနြှာ ဆအာက်ပါအတိုင်း မေစ်ပါသည်- 

 

စဉ် 

 

ကဏ္ဍ 

မပည်တွင်းလုပ်သားြျားအတွက်အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလြ်းတိုးချဲ့ြန်တီးနိုင်ြှု (ဦးဆရ) 

ကေကော်ဝါရီလ ြတ်လ 

(က) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍ ၅၅ - 

(ခ) သတ္ထ ုတူးဆြာ်ဆရးကဏ္ဍ ၅၅ - 

(ဂ) စကြ်ှုကဏ္ဍ ၁၂၅၆ ၂၃၄၁ 

(ဃ) ဟိုတယန်ှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ၂၇၉ ၉၄ 

(င) အမခားဝနဆ်ောင်ြှုကဏ္ဍ ၂၁၁ ၉၆ 

 စုစုဆပါင်း ၁၈၅၆ ၂၅၃၁ 

  


