
မြန်ြာနုိင်ငံရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်ြှ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလ နှင့် ကောေ်တုိဘာလ တ့ုိတွင် 

ကောင်ရွေ်ခ့ဲသည့် လုပ်ငန်းကောင်ရွေ်ြှု 

၁။ မြန်ြာနုိင်ငံ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုကော်ြရှင်အကနမြင့် မပည်တွင်းမပည်ပ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းြျားအား 

မြန်ြာနုိင်ငံ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုဥပကေနှင့်အညီ စိစစ်ောကောင်ရွေ်ကပးလျေ်ရိှပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလအတွင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတုိးမြှင့်မြင်း အပါအဝင် နုိင်ငံမြားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

စုစုကပါင်း တန်ြုိး အကြရိေန်ကေါ်လာ (၅၀၇.၁၅၉) သန်း၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ကအာေ်တုိဘာလ အတွင်း 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု တုိးမြှင့်မြင်း အပါအဝင် နုိင်ငံမြားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု စုစုကပါင်းတန်ြုိး အကြရိေန်ကေါ်လာ 

(၁၁၇.၆၈၁)သန်း ြွင့်မပုကောင်ရွေ် ကပးနုိင်ြ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလ နှင့် ကအာေ်တုိဘာလအတွင်း ြွင့်မပုြ့ဲသည့် နုိင်ငံမြား ရင်နီှးမြှုပ်နံှြှု 

လုပ်ငန်းြျားြှာ ကအာေ်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်-  

စဉ် ေဏ္ဍ 

စေ်တင်ဘာလ  ကောေ်တုိဘာလ 

လုပ် 

ငန်း 

ခုကရ 

ြတည်ကငွ 

ရင်းပြာဏ 

US$(သန်း) 

 လုပ် 

ငန်း 

ခုကရ 

ြတည်ကငွ 

ရင်းပြာဏ 

US$ (သန်း) 

(ေ) စေ်ြှုေဏ္ဍ ၁၁ ၂၁၂.၈၃၉ * ၅ ၁၁၁.၀၉၁ * 

(ြ) အိြ်ရာအကောေ်အဉီေဏ္ဍ ၂ ၂၂၀.၁၃၅   - -  

(ဂ) ဟုိတယ်နှင့် ြရီးသွားေဏ္ဍ  ၁၀.၁၅၈ * - -  

(ဃ) အမြားဝန်ကောင်ြှုေဏ္ဍ ၄ ၆၄.၀၂၇   - ၀.၂၀၀ * 

(င) ကြွးမြူကရးနှင့် ကရလုပ်ငန်းေဏ္ဍ - -  ၁ ၅.၀၀၀  

(စ) စုိေ်ပျ ို းကရးေဏ္ဍ - -  ၁ ၁.၃၉၀  

 စုစုကပါင်း ၁၇ ၅၀၇.၁၅၉   ၇ ၁၁၇.၆၈၁  

*ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပြာဏြျား၌ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတုိးမြှင့်ထားသည့် ပြာဏြျားထည့်သွင်း ကြာ်မပထား 

မြင်းမြစ်ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလအတွင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတုိးမြှင့်မြင်းအပါအဝင် မြန်ြာနုိင်ငံသား 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု စုစုကပါင်းတန်ြုိးေျပ် (၁၆၈၉၀၇.၀၈၇) သန်းနှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ကအာေ်တုိဘာလအတွင်း 

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတုိးမြှင့်မြင်း အပါအဝင် မြန်ြာနုိင်ငံသား ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု စုစုကပါင်းတန်ြုိးေျပ် (၆၂၉၆၂.၃၁၉) 

သန်း ြွင့်မပု ကောင်ရွေ်ကပးနုိင်ြ့ဲပါသည်။ 

ပူးတဲွ 
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၅။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလနှင့် ကအာေ်တုိဘာလအတွင်း ြွင့်မပုြ့ဲသည့် မြန်ြာနုိင်ငံသား 

ရင်နီှးမြှုပ်နံှြှုလုပ်ငန်းြျားြှာ တစ်ြေ်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်- 

 

စဉ် ေဏ္ဍ 

စေ်တင်ဘာလ  ကောေ်တုိဘာလ  

လုပ် 

ငန်း 

ခုကရ 

ြတည်ကငွရင်း 

ပြာဏ 

ေျပ် (သန်း) 

 လုပ် 

ငန်း 

ခုကရ 

ြတည်ကငွရင်း 

ပြာဏ 

ေျပ် (သန်း) 

 

(ေ) စေ်ြှုေဏ္ဍ - ၁၄၅၀၂.၁၂၀ * ၇ ၂၁၂၆၂.၈၄၀  

(ြ) အိြ်ရာအကောေ်အဉီေဏ္ဍ - -  ၁ ၇၅၀၀.၀၀၀  

(ဂ) ဟုိတယ်နှင့် ြရီးသွားေဏ္ဍ ၂ ၁၀၁၃၆.၀၀၀  ၂ ၃၂၀၀.၀၀၀  

(ဃ) ကောေ်လုပ်ကရးေဏ္ဍ - ၂၁၁၀၂.၂၁၂ * - -  

(င) အမြားဝန်ကောင်ြှုေဏ္ဍ ၆ ၆၈၁၁၇.၂၅၅  ၃ ၂၉၀၈၉.၈၆၃ * 

(စ) ကြွးမြူကရးနှင့် 

ကရလုပ်ငန်းေဏ္ဍ 

၂ ၁၉၇၁.၅၀၀  - ၁၆၀၉.၆၁၆ * 

(ေ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားေဏ္ဍ ၁ ၅၃၀၇၈.၀၀၀  - -  

(ဇ) စုိေ်ပျ ို းကရးေဏ္ဍ - -  ၁ ၃၀၀.၀၀၀  

 စုစုကပါင်း ၁၁ ၁၆၈၉၀၇.၀၈၇  ၁၄ ၆၂၉၆၂.၃၁၉  

*ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုပြာဏြျား၌ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတုိးမြှင့်ထားသည့် ပြာဏြျားထည့်သွင်း ကြာ်မပထား 

မြင်းမြစ်ပါသည်။ 

၆။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလနှင့် ကအာေ်တုိဘာလအတွင်း နုိင်ငံမြားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတွင် ကောင်ရွေ် 

လျေ်ရိှကသာ လုပ်ငန်းြျား၏ ေဏ္ဍအလုိေ် မပည်တွင်းလုပ်သားြျားအတွေ် အလုပ်အေုိင် အြွင့်အလြ်းြျား 

တုိးြျဲ့ြန်တီးနုိင်ြှု အကမြအကနြှာ ကအာေ်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်- 

စဉ် ေဏ္ဍ 

မပည်တွင်းလုပ်သားြျားေတွေ်ေလုပ်ေေုိင် 

ေခွင့်ေလြ်းတုိးချဲ့ဖန်တီးနုိင်ြှု (ဦးကရ) 

စေ်တင်ဘာလ ကောေ်တုိဘာလ 

(ေ) စေ်ြှုေဏ္ဍ   ၁၂၂၅၈ *    ၂၉၈၆ * 

(ြ) အိြ်ရာအကောေ်အဦေဏ္ဍ    ၃၆၇ - 
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စဉ် ေဏ္ဍ 

မပည်တွင်းလုပ်သားြျားေတွေ်ေလုပ်ေေုိင် 

ေခွင့်ေလြ်းတုိးချဲ့ဖန်တီးနုိင်ြှု (ဦးကရ) 

စေ်တင်ဘာလ ကောေ်တုိဘာလ 

(ဂ) ကြွးမြူကရးနှင့် ကရလုပ်ငန်းေဏ္ဍ  - ၅၉ 

(ဃ) အမြားဝန်ကောင်ြှုေဏ္ဍ    ၃၉၉ - 

(င)  လယ်ယာကဏ္ဍ - ၁၃    

 စုစုကပါင်း ၁၃၀၂၄ ၃၀၅၈ 

*လုပ်သားအင်အားတုိးမြှင့်ြန့်ထားမြင်းအပါအဝင် မြစ်ပါသည်။ 

၇။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စေ်တင်ဘာလနှင့် ကအာေ်တုိဘာလအတွင်း မြန်ြာနုိင်ငံသားြျားရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုတွင် 

ကောင်ရွေ်လျေ်ရိှကသာလုပ်ငန်းြျား၏ ေဏ္ဍအလုိေ်မပည်တွင်း လုပ်သားြျားအတွေ် အလုပ်အေုိင် 

အြွင့်အလြ်းြျား တုိးြျဲ့ြန်တီးနုိင်ြှုအကမြအကနြှာ ကအာေ်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်- 

 

စဉ် 

 

ေဏ္ဍ 

မပည်တွင်းလုပ်သားြျားေတွေ်ေလုပ်ေေုိင် 

ေခွင့်ေလြ်းတုိးချဲ့ဖန်တီးနုိင်ြှု (ဦးကရ) 

စေ်တင်ဘာလ ကောေ်တုိဘာလ 

(ေ) စေ်ြှုေဏ္ဍ -  ၈၉၄ 

(ြ) အိြ်ရာအကောေ်အဉီေဏ္ဍ -    ၇၁ 

(ဂ) ဟုိတယ်နှင့် ြရီးသွားေဏ္ဍ     ၇၄    ၉၂ 

(ဃ) အမြားဝန်ကောင်ြှုေဏ္ဍ   ၈၉၀   ၄၁၃ 

(င) ကြွးမြူကရးနှင့် ကရလုပ်ငန်းေဏ္ဍ      ၃၀ - 

(စ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားေဏ္ဍ      ၄၀ - 

(ေ) လယ်ယာကဏ္ဍ -     ၁၈ 

 စုစုကပါင်း ၁၀၃၄ ၁၄၈၈ 

  


