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   ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

     အမှတ်စဉ် ( ၁၁ / ၂၀၁၈ )  

 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၈ )အား ၂၀၁၈ ခနှစ်  

သဂတ်လ ၁၀ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီး 

ဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၂ /၂၀၁၈)အပါအဝင် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း နိင်ငြခားရင်းနီှး ြမုပ်နှမ 

အဆိြပုလပ်ငန်း  (၅)ခ၊ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၃)ခနှင့် စစ ပါင်းလပ်ငန်း (၈)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ 

လပ်ငန်းများအနက် အဆိြပုလပ်ငန်း (၅)ခနှင့် အတည်ြပုလပ်ငန်း(၁)တိအ့ား ြမန်မာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှ 

မ ကာ်မရှင်မှ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း 

(၁)ခ၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီးရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၁)ခ ြဖစ်ပါသြဖင့် ယခ 

အစည်းအ ဝး ကာလအတွင်း စစ ပါင်းလပ်ငန်း (၈)ခမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 

(၉၂.၈၁၆) သန်းကိ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲပါသည်။ အဆိပါလပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်းလပ်သားများ 

အတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၅၆၅) ဦးကိ ဖန်တီး ပးမည်ြဖစ် ပီး၊ ယခင်ခွင့်ြပု ပီး လပ် 

ငန်းများမှ ြပည်တွင်းလပ်သား အင်အားတိးြမင့်မမှာ (၁၃၂) ဦးြဖစ်သြဖင့် စစ ပါင်းြပည်တွင်း အလပ်အ 

ကိင်အခွင့်အလမ်း (၆၉၇)ဦး ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၈)ခမှာ စက်မက မှ (၆)ခ၊ 

မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းက မှ (၁)ခနှင့် ဟိတယ်က မှ (၁)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လ အတွင်း သဂတ်လ အထိ နိင်ငြခားရင်းနီှး ြမုပ်နှမ 

ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲမမှာ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၆၁)ခ၊  ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိ 

ကန် ဒ လာ (၅၃၅.၅၂၅)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမတိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပမာဏမှာ  အ မရိကန် ဒ လာ (၉၆၆.၅၇၅) သန်းြဖစ်ပါသည်။ 

 အထူးစီးပွား ရးဇန် ဥပ ဒအရ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧ ပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လ အတွင်း သဂတ်လ 

အထိ စစ ပါင်း ခွင့်ြပု ပီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁၇၁.၁၀၀) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧ ပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လအတွင်း သဂတ်လအထိ စစ ပါင်း နိင်ငြခားရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁,၁၃၇.၆၇၅) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၈)အပါအဝင် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမတွင် အတည်ြပုလပ်ငန်း (၄)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းများအနက် ြမန်မာနိင်င 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်မှ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၂)ခ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ (၁)ခနှင့် 

တနသာရီတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ (၁)ခ ရိှသြဖင့် ယခအစည်းအ ဝး ကာလအတွင်း 

အတည်ြပုလပ်ငန်း(၄)ခမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၂.၅၈၀)သန်း အပါအဝင် ကျပ် 

(၅၇,၅၇၅.၈၅၈) သန်း ခွင့်ြပု ပးခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း လပ်သားများအတွက် 

အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၃၈၄)ခ ကိ ဖန်တီး ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၄)ခ 

မှာ စက်မက  (၁)ခနှင့် ဟိတယ်က  (၃)ခ ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လ အတွင်း သဂတ်လအထိ ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲမမှာ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၆၉)ခ၊ အ မရိကန် 

ဒ လာ (၁၆၉.၈၈၀) သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၈၄၀,၇၁၈.၆၇၇) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမတိး 

ြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁၇၁.၀၂၈) သန်း အပါအဝင် 

ကျပ် (၈၇၀,၇၅၉.၆၇၇) သန်းခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ပါသည်။ 


