
   ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈)  

ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစညး်အ ဝး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ကိ ၂၀၁၈ 
ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ 
ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျငး်ပ ြပုလပ်ခဲ့ ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈)တွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း  (၂) ခ ခွင့်ြပုခဲ့ 
ပါသည။် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်တီမှ အတညြ်ပုခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၃) ခ၊ 
ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နမှ ကာမ်တီမှ အတညြ်ပုခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၂) ခ၊ မွန်ြပည်နယ် 
ရင်းနှီးြမုပ်နမှ ကာ်မတီမှ အတညြ်ပုခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၁)ခ နှင့်  မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 
ရင်းနှီးြမုပ်နမှ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၃)ခ ရှိခဲ့ ပီး၊ ယခ အစည်းအ ဝး 
ကာလတွင် စစ ပါင်း လပင်န်း (၁၁) ခမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ  (၁၂၇.၅၈၁) 
သန်းကိ ခွင့်ြပု/အတည်ြပု ပးခဲ့ ပးီ၊ အဆိပါလပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်းလပ်သားများအတွက် 
အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း(၅,၉၅၈) ခကိ ဖန်တီး ပးမည် ြဖစပ်ါသည်။ခွင့်ြပု/အတည်ြပု 
လပင်န်း (၁၁) ခမှာ စက်မက  လပင်န်း (၈)ခ၊ အိမ်ယာအ ဆာက်အအ တည် ဆာက် 
ဖွ ့ဖိုးမက  လပ်ငန်း (၁) ခ၊ အြခား ဝန် ဆာင်မ က လပ်ငန်း (၂)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွက် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင်ြ့ပု/အတည်ြပု ပးခဲ့မမှာ 
၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ လလယ်အထိ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၁၈၅) ခ၊  
ရင်းနှီးြမုပ်နမှ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ(၄,၂၇၆.၉၉၈)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
တိးြမင့်ြခင်းအပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၄,၉၅၅.၄၇၃)သန်း 
စီးဝင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် အတွင်း အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒအရ 
သီလဝါအထူး စးီပာွး ရးဇန်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၂၈၀.၂၉၀) သန်း 
ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့် စစ ပါင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၅,၂၃၅.၇၆၃) သန်း 
စီးဝင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

အဆိပါအစည်းအ ဝးတွင် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၃)ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး ၊ 
လပင်န်း (၄) ခကိ အတည်ြပုခဲ့ ပါသည်။ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီက 
အတညြ်ပု ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၁)၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ 
အတညြ်ပု ခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၂)ခ၊ မွန်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပု ခဲ့သည့် 
လပင်န်း (၁)ခ ရိှပါသြဖင့် စစ ပါင်း လပ်ငန်း (၁၁) ခမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် 
ဒ လာ(၆၁.၂၁၈)သန်း အပါအဝင် ကျပ်( ၁၁၈,၁၆၉.၇၇၇)သန်း ခွင့်ြပု/အတည်ြပု ပးခဲ့ပါသည်။ 
အဆိပါလပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်းလပ်သားများအတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း 
ပါင်း(၁,၃၇၇)ခက ိ ဖန်တီး ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/အတညြ်ပု လပ်ငန်း (၁၁)ခမာှ 
အြခားဝန် ဆာင်မက လပ်ငနး်(၅)ခ၊ စက်မက လပ်ငန်း(၂)ခ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား က  
(၁)ခ ၊ မွးြမူ ရး နှင့် ရ လပ်ငန်းက (၂)ခ နှင့် လယ်ယာ က  (၁) ခတိ ့ြဖစ်ပါသည်။  
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Email: dica@mptmail.net.mm 
Website:    www.dica.gov.mm 

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ ၂၀၁၈ 
ခနှစ် ဇန်နဝါရီလလယ်အထိ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၈၉)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ 
(၈၆၅.၃၂၄)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၂,၉၈၆.၀၇၄.၀၀၇) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၉၇၁.၇၅၅) 
သန်းအပါအဝင် ကျပ်(၃,၂၇၉,၇၈၆.၅၄၄)သန်း စီးဝင်ြခင်းြဖစ်ပါသည။်  


