
                                                                                        

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရှင်မ ှ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ နှင့်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

တ့ုိတွင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

၁။  ြမန်မာနိုင်ငံ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရှင်  အေနြဖင့်  ြပည်တွငး်ြပည်ပ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  လုပ်ငန်းများ 

အား ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဥပေဒနှင့် အညီစိစစ်ကာ ေဆာင်ရွက်ေပးလျကရိှ်ပါသည်။ 

၂။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမတုိးြမှင့်ြခင်း အပါအဝင်  နုိင်ငံြခားရင်းနီှးြမှုပ်နှံမ 

စုစုေပါင်းတန်ဖိုး  အေမရိကန်ေဒါလာ  (၉၂၅.၆၈၄)  သန်း၊  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း  ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမတိုးြမှင့်ြခင်း အပါအဝင် နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ စုစုေပါင်းတနဖ်ိုး အေမရိကန်ေဒါလာ (၅၄၅.၈၅၉) 

သန်း ခွင့်ြပုေဆာင်ရွက် ေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။  ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ခွင့်ြပုခဲ့သည့်နိုင်ငံြခားရင်နှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-   

စဉ်  က 

ဇနန်ဝါရီလ  ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုေရ 

မတညေ်ငွ 

ရငး်ပမာဏ 

US$(သန်း) 

လုပ် 

ငန်း 

ခုေရ 

မတည်ေငွ 

ရင်းပမာဏ 

US$ (သန်း) 

(က)  ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရး

က 

-     ၁၄၅.၀၀၀ *  -  -   

(ခ)  စက်မက  ၂၇     ၉၄.၃၆၉  ၂၁  ၁၇၉.၄၈၇   

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတအ်ားက  ၃  ၄၈၇.၈၆၅  -  -   

(ဃ)  အိမ်ရာအေဆာက်အဦ 

တည်ေဆာက်ဖံွ့ဖိုးမက 

၂    ၁၆၁.၈၆၀ *  -  -   

(င)  ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသာွးက  -      ၂၇.၁၄၀  *  ၁      ၁.၀၆၆   

(စ)  ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းက  ၁       ၈.၉၅၀  -  -   

(ဆ)  အြခားဝန်ေဆာင်မက  ၁      ၀.၅၀၀  ၄      ၅.၄၈၆   

(ဇ)  ေရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွ့က  -  -  -  ၃၅၂.၈၂၀  * 

(စျ)  စက်မဇုန်တည်ေဆာက်မက  -  -  -      ၇.၀၀၀  * 

  စုစုေပါင်း  ၃၄  ၉၂၅.၆၈၄  ၂၆  ၅၄၅.၈၅၉   

*ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမပမာဏများ၌  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ  တုိးြမှင့်ထားသည့်  ပမာဏများထည့်သွင်း  ေဖာ်ြပ 

ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ပူးတွဲ 
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၄။  ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမတိုးြမှင့်ြခင်း အပါအဝင် ြမန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမစုစုေပါင်းတန်ဖိုး  ကျပ်  (၁၀၉၈၂၂.၉၄၇)သန်းနှင့်  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း  ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမ  တိုးြမှင့်ြခင်းအပါအဝင်  ြမန်မာနုိင်ငံသားရင်းနှီးြမှု ပ်နံှမ  စုစုေပါငး်တန်ဖုိး  ကျပ်  (၁၀၀၄၆၁.၀၇၁) 

သန်း ခွင့်ြပုေဆာင်ရွက် ေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၅။  ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ြမန်မာနုိင်ငသံား ရင်နီှးြမှုပ်နံှမ 

လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ်  က 

ဇနန်ဝါရီလ  ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုေရ 

မတည်ေငွရင်း 

ပမာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

လုပ် 

ငန်း

ခုေရ 

မတည်ေငွရင်း 

ပမာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

(က)  အိမ်ရာအေဆာက်အဦ 

တည်ေဆာက်ဖွံ့ဖိုးမက 

၁  ၄၁၂၀.၀၀၀  -  - 

(ခ)  စက်မက  ၄   ၂၁၉၈၉.၈၉၀ *  ၆   ၃၅၇၄၁.၆၂၄  * 

(ဂ)  ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသာွးက  ၅   ၆၂၁၉၄.၇၅၇  ၂   ၄၇၉၈၅.၀၀၀ 

(ဃ)  သတုတးူေဖာ်ေရးက  -  -  ၁       ၈၀၀.၀၀၀ 

(င)  လပစ်စ်ဓာတအ်ားက  -  -  ၁  ၅၈၀၀.၀၀၀ 

(စ)  အြခားဝန်ေဆာငမ်က  ၃   ၂၁၅၁၈.၃၀၀  *  ၄   ၁၀၁၃၄.၄၄၇ 

  စုစုေပါင်း  ၁၃  ၁၀၉၈၂၂.၉၄၇  ၁၄  ၁၀၀၄၆၁.၀၇၁ 

*ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမပမာဏများ၌  ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ  တုိးြမှင့်ထားသည့်  ပမာဏများထည့်သွင်း  ေဖာ်ြပ 

ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၆။  ၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်  ဇန်နဝါရီလနှင့်  ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း  နုိင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမတွင်  ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှေသာလုပ်ငန်းများ၏    ကအလုိက်  ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်  အလုပ်အကုိင်  အခွင့်အလမ်း 

များ တိုးချဲ့ ဖန်တီးနိုင်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

စဉ်  က 

ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းတိုးချဲ့ဖန်တီးနိုင်မ (ဦးေရ) 

ဇနန်ဝါရီလ  ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

(က)   ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းက  ၅၇  - 

(ခ)   စက်မက       ၁၅၈၁၉         *          ၂၀၄၂၉       * 

(ဂ)  လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၃၂၇  - 
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စဉ်  က 

ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းတိုးချဲ့ဖန်တီးနိုင်မ (ဦးေရ) 

ဇနန်ဝါရီလ  ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

(ဃ)  ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသာွးက  -  ၂၄ 

(င)  ေဆာက်လုပ်ေရးက  ၉၃၀  - 

(စ)  အိမ်ရာအေဆာက်အဦ 

တည်ေဆာက်ဖွံ့ ဖိုးမက 

၅၆၉  - 

(ဆ)   အြခားဝန်ေဆာင်မက  ၁၀  ၃၆၅ 

  စုစုေပါင်း  ၁၇၇၁၂  ၂၀၈၁၈ 

*လုပ်သားအင်အား  တိုးြမှင့်ခန့်ထားြခင်း အပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။  ၂၀၂၀  ြပည့်နစ်ှ  ဇန်နဝါရီလနင့်ှ  ေဖေဖာဝ်ါရီလအတွင်း  ြမန်မာနုိင်ငံသားများ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမတွင် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ  လုပ်ငန်းများ၏  ကအလိုက်  ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်  အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းများ တိုးချဲ့ ဖန်တီးနိုင်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-် 

 

စဉ် 

 

က 

ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းတိုးချဲ့ဖန်တီးနိုင်မ (ဦးေရ) 

ဇနန်ဝါရီလ  ေဖေဖာဝ်ါရီလ 

(က)  လပ်စစ်ဓာတအ်ားက  _  ၅၅ 

(ခ)  သတု တူးေဖာေ်ရးက  _  ၅၅ 

(ဂ)  စက်မက  ၄၅၃  ၁၂၅၆ 

(ဃ)  ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသာွးက  ၉၆၃  ၂၇၉ 

(င)  အိမ်ရာအေဆာက်အဦ 

တည်ေဆာက်ဖံွ့ဖိုးမက 

 ၇၀  _ 

(စ)  အြခားဝန်ေဆာငမ်က  ၃၆၄  ၂၁၁ 

  စုစုေပါင်း  ၁၈၅၀  ၁၈၅၆ 

   


