
ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လ ှင့် ဩဂုတ်လ 

တုိတွင်ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲသည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မ 

၁။ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်အေနြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများအား 

ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒှင့်အညီ စိစစ်ကာေဆာင်ရ�က်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လအတွင်း ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိးြမင့်ြခင်းအပါအဝင် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ စုစုေပါင်း 

တန်ဖုိး အေမရိကန်ေဒလာ (၆၄၁.၈၀၂) သန်း၊ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိးြမင့်ြခင်း 

အပါအဝင် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ စုစုေပါင်းတန်ဖုိး အေမရိကန်ေဒလာ (၄၀.၉၉၂)သန်း ခွင့်ြပေဆာင်ရ�က် 

ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ခွင့်ြပခ့ဲသည့် ုိင်ငံြခားရင်ီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်-  

စဉ် က 

ဇူလုိင်လ  ဩဂုတ်လ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုေရ 

မတည်ေငွ 

ရင်းပမာဏ 

US$(သန်း) 

 လုပ် 

ငန်း 

ခုေရ 

မတည်ေငွ 

ရင်းပမာဏ 

US$ (သန်း) 

(က) ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးက - ၂၀.၀၀၀ * - -  

(ခ) စက်မက ၁၆ ၇၉.၇၁၈  ၈ ၄၀.၃၀၉ * 

(ဂ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၁ ၀.၄၅၀  - -  

(ဃ) ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားက ၂ ၃.၆၈၃  - -  

(င) ေမွးြမေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းက ၁ ၁၁၆.၁၂၁  - -  

(စ) အြခားဝန်ေဆာင်မက ၁ ၁၈၃.၃၀၀ * ၁ ၀.၆၈၃  

(ဆ) သတတွင်းက - ၃.၈၀၀ * - -  

(ဇ) လယ်ယာက ၁ ၄.၁၃၀  - -  

(ဈ) စက်မဇုန်တည်ေဆာက်မက ၁ ၂၃၀.၆၀၀  - -  

 စုစုေပါင်း ၂၃ ၆၄၁.၈၀၂  ၉ ၄၀.၉၉၂  

*ရင်းီှးြမပ်ံှမပမာဏများ၌ ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိးြမင့်ထားသည့် ပမာဏများထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထား 

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လအတွင်း ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိးြမင့်ြခင်းအပါအဝင် ြမန်မာုိင်ငံသားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

စုစုေပါင်းတန်ဖုိးကျပ် (၁၄၈,၇၂၇.၃၁၀) သန်းှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း ြမန်မာုိင်ငံသား 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ စုစုေပါင်းတန်ဖုိးကျပ်(၁၆၈၂၇၆.၀၉၄) သန်းခွင့်ြပေဆာင်ရ�က် ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

ပူးတွဲ 
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၅။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ခွင့်ြပခ့ဲသည့် ြမန်မာုိင်ငံသား ရင်ီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်း 
များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် က 

ဇူလုိင်လ  ဩဂုတ်လ  

လုပ် 
ငန်း 
ခုေရ 

မတည်ေငွရင်း 
ပမာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

 လုပ် 
ငန်းခု
ေရ 

မတည်ေငွရင်း 
ပမာဏ 

ကျပ် (သန်း) 

 

(က) အိမ်ရာအေဆာက်အဉီက ၁ ၃၄,၁၁၈.၆၃၄ * ၁ ၁၁၃၇၀၉.၀၀၀  

(ခ) စက်မက ၆ ၂၉,၀၆၃.၂၁၈ * ၄   ၅၃၀၂၇.၄၄၅  

(ဂ) ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားက ၅ ၆၄,၃၃၈.၆၅၅  ၁     ၁၅၃၉.၆၄၉  

(ဃ) ေဆာက်လုပ်ေရးက - ၂,၃၅၂.၀၀၀ * - -  

(င) အြခားဝန်ေဆာင်မက ၄ ၉,၇၇၀.၉၇၈  - -  

(စ) ေရနံှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွက ၁ ၉,၀၈၃.၈၂၅  - -  

 စုစုေပါင်း ၁၇ ၁၄၈,၇၂၇.၃၁၀  ၆ ၁၆၈၂၇၆.၀၉၄  

*ရင်းီှးြမပ်ံှမပမာဏများ၌ ရင်းီှးြမပ်ံှမတုိးြမင့်ထားသည့် ပမာဏများထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထား 
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမတွင် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရိှေသာ 

လုပ်ငန်းများ၏ ကအလုိက်ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ တုိးချဲဖန်တီး 

ုိင်မ အေြခအေနမှာေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် က 
ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းတုိးချဲဖန်တီးုိင်မ (ဦးေရ) 

ဇူလုိင်လ ဩဂုတ်လ 

(က) စက်မက ၁၀,၃၄၀ ၂၈၂၂ 
(ခ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက       ၁၆ - 
(ဂ) ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားက       ၃၇ - 

(ဃ) ေမွးြမေရးှင့် ေရလုပ်ငန်းက       ၁,၀၆၂   * - 

(င) အြခားဝန်ေဆာင်မက   ၁,၇၃၀     ၄၃ 

(စ) လယ်ယာက        ၁၈ - 
(ဆ) စက်မဇုန်တည်ေဆာက်မက      ၁၅၉ - 

 စုစုေပါင်း ၁၃,၃၆၂ ၂၈၆၅ 
*လုပ်သားအင်အားတုိးြမင့်ခန်�ထားြခင်းအပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လှင့် ဩဂုတ်လအတွင်း ြမန်မာုိင်ငံသားများရင်းီှးြမပ်ံှမတွင် ေဆာင်ရ�က် 

လျက်ရိှေသာလုပ်ငန်းများ၏ ကအလုိက်ြပည်တွင်း လုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ 

တုိးချဲဖန်တီးုိင်မအေြခအေနမှာ တစ်ဖက်ပါ အတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 
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စဉ် 

 

က 

ြပည်တွင်းလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းတုိးချဲဖန်တီးုိင်မ (ဦးေရ) 

ဇူလုိင်လ ဩဂုတ်လ 

(က) အိမ်ရာအေဆာက်အဉီက  ၁၁၁ ၃၄၇ 

(ခ) စက်မက     ၆၆၆ * ၅၄၄ 

(ဂ) ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားက   ၄၂၁   ၇၁ 

(ဃ) အြခားဝန်ေဆာင်မက    ၃၂၆ - 

(င) ေရနံှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွက      ၆၂ - 

 စုစုေပါင်း ၁,၅၈၆ ၉၆၂ 

 *လုပ်သားအင်အားတုိးြမင့်ခန်�ထားြခင်းအပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။ 


